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0.1. LOCAIS DE DISPONIBILIZAÇÃO AO PÚBLICO DOS CÓDIGOS DE GOVERNO A QUE O BANCO BPI SE ENCONTRA SUJEITO
O BPI encontra-se sujeito a normas vinculativas e recomendações sobre o governo das sociedades constantes dos dispositivos principais

que adiante se referem, os quais podem ser consultados nos locais que igualmente se mencionam. Para o efeito do número 1 do artigo

1.º do regulamento da CMVM 1 / 2010, o BPI adoptou o Código de Governo das Sociedades divulgado pela CMVM.

Código / Regulamento
Web siteE de
Relações com
Investidores1

Sede 
do BPI2

Web site 
da CMVM3 Diário da República4

CMVM

Código de Governo das Sociedades da CMVM

Emitido em Setembro de 2007

Regulamento da CMVM 1 / 20075 sobre o Governo
das Sociedades

(em vigor desde 1 de Janeiro de 2009)

–

Diário n.º 224, Série II de 21 Nov. 07

Código dos Valores Mobiliários Republicado pelo Decreto-Lei n.º 357-A / 2007, 
31 Outubro6

Regulamento da CMVM 5 / 2008 

sobre deveres de informação

Lei das Sociedades

Código das Sociedades Comerciais 

Códigos de conduta

Internos

Código de conduta do Banco BPI

Políticas adoptadas pelo Grupo BPI no exercício
das actividades de intermediação financeira

Prevenção de branqueamento de capitais e
financiamento do terrorismo

Externos

Código de conduta da Associação Portuguesa 
de Bancos

Código deontológico da Associação Portuguesa de 
Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios

Regulamentos dos órgãos de Administração e
Fiscalização

Conselho de Administração

Comissão Executiva do Conselho de Administração

Comissão de Auditoria e Controle Interno

Comissão de Governo da Sociedade

Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações

Conselho Fiscal

Diário n.º 200, Série II de 15 Out. 08

Republicado pelo Decreto-Lei n.º 76-A / 2006, de 29
Mar. e alterado pelo Decreto-Lei n.º 8 / 2007, de 17 Jan.
e pelo Decreto-Lei n.º 357-A / 2007, de 31 Out.

1) Sítio na Internet de Relações com Investidores do BPI: www.ir.bpi.pt.
2) Sita na Rua Tenente Valadim, 284, 4100-476 Porto.
3) Sítio na Internet da CMVM – Comissão de Mercado de valores Mobiliários: www.cmvm.pt.
4) Sítio na Internet do Diário da República electrónico: http://dre.pt/.
5) O regulamento da CMVM 1 / 2010 sobre o Governo das Sociedades revoga o regulamento 1 / 2007.
6) Alterado pelo Decreto-Lei n.º 211-A / 2008, de 3 Nov., pela Lei n.º 28 / 2009, de 19 Jun. e pelo Decreto-Lei n.º 185 / 2009, de 12 Ago.

Regulamento da CMVM 1 / 2010 sobre o Governo
das Sociedades

(em vigor desde 2 de Fevereiro de 20105)
Diário n.º 21, Série II de 1 Fev. 10

Aviso 1 / 2010 do Banco de Portugal Diário n.º 27, Série II de 9 Fev. 10

Regime Geral das Instituições de Crédito e
Sociedades Financeiras

Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298 / 92, de 31 de
Dezembro, com a última alteração introduzida pelo
Decreto-Lei n.º 317 / 2009, de 30 de Outubro)

Banco de Portugal e outros

Lei n.º 28 / 2009

sobre regime sancionatório no sector financeiro e
política de remuneração das entidades de interesse
público

Diário n.º 117, Série I de 19 Jun. 09
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0.2. RECOMENDAÇÕES DO CÓDIGO DE GOVERNO DAS SOCIEDADES EMITIDAS PELA CMVM ADOPTADAS E NÃO ADOPTADAS
No quadro seguinte enumeram-se as recomendações constantes do Código de Governo das Sociedades emitido pela CMVM em

Setembro de 20071, e aplicável ao exercício de 2009, indicando-se quais de entre elas foram adoptadas pelo BPI e as que o não foram,

ainda que só parcialmente. Quando uma recomendação em apreço não seja adoptada integralmente pelo BPI e seja composta por duas

ou mais sub-recomendações explicita-se qual ou quais de entre elas não foram adoptadas. Mencionam-se, igualmente, os pontos do

relatório onde é feita referência aos temas em análise.

Recomendação
Adopção

Referências no relatório
Ponto / (n.º pág.)

I. ASSEMBLEIA GERAL

I.1 Mesa da Assembleia Geral

I.1.1 O presidente da mesa da Assembleia Geral deve dispor de recursos humanos e logísticos de apoio que Adoptada
adequados às suas necessidades, considerada a situação económica da sociedade. 3.2.12. (p.259)

I.1.2 A remuneração do Presidente da Mesa da Assembleia Geral deve ser divulgada no relatório anual sobre Adoptada
o governo da sociedade. 7.2.1. (p.309)

I.2 Participação na Assembleia

I.2.1 A antecedência do depósito ou bloqueio das acções para a participação em Assembleia Geral imposta Adoptada
pelos estatutos não deve ser superior a 5 dias úteis. 3.2.4. (p.258)

I.2.2 Em caso de suspensão da reunião da Assembleia Geral, a sociedade não deve obrigar ao bloqueio durante Adoptada
todo o período até que a sessão seja retomada, devendo bastar-se com a antecedência ordinária exigida na 3.2.11. (p.259)
primeira sessão.

I.3 Voto e exercício do direito de voto

I.3.1 As sociedades não devem prever qualquer restrição estatutária do voto por correspondência. Adoptada
3.2.3. (p.257); 
3.2.6. (p.258)

I.3.2 O prazo estatutário de antecedência para a recepção da declaração de voto emitida por correspondência Adoptada
não deve ser superior a 3 dias úteis. 3.2.6. (p.258)

I.3.3 As sociedades devem prever, nos seus estatutos, que corresponda um voto a cada acção. Não adoptada
0.3. (p.247)

I.4 Quórum e deliberações

I.4.1 As sociedades não devem fixar um quórum constitutivo ou deliberativo superior ao previsto por lei. Não adoptada2

0.3. (p.247)

I.5 Lista de presenças, actas e informação sobre deliberações adoptadas

I.5.1 As actas das reuniões da Assembleia Geral devem ser disponibilizadas aos accionistas no sítio Internet da Adoptada
sociedade no prazo de 5 dias, ainda que não constituam informação privilegiada, nos termos legais. 3.2.13. (p.260)
Deve ser mantido neste sítio um acervo histórico das listas de presença, das ordens de trabalhos e das 
deliberações tomadas relativas às reuniões realizadas, pelo menos, nos 3 anos antecedentes.

I.6 Medidas defensivas relativas ao controlo das sociedades

I.6.1 As medidas que sejam adoptadas com vista a impedir o êxito de ofertas públicas de aquisição devem respeitar Adoptada
os interesses da sociedade e dos seus Accionistas. 8.3. (p.316)

I.6.2 Os estatutos das sociedades que, respeitando o princípio da alínea anterior, prevejam a limitação do número Não adoptada
de votos que podem ser detidos ou exercidos por um único Accionista, de forma individual ou em concertação 0.3. (p.247)
com outros Accionistas, devem prever igualmente que seja consignado que, pelo menos de cinco em cinco 
anos será sujeita a deliberação pela Assembleia Geral a manutenção ou não dessa disposição estatutária – 
sem requisitos de quórum agravado relativamente ao legal – e que nessa deliberação se contam todos os votos 
emitidos sem que aquela limitação funcione.

I.6.3 Não devem ser adoptadas medidas defensivas que tenham por efeito provocar automaticamente uma erosão Adoptada
grave no património da sociedade em caso de transição de controlo ou de mudança da composição do órgão 8.3. (p.316)
de administração, prejudicando dessa forma a livre transmissibilidade das acções e a livre apreciação pelos 
Accionistas do desempenho dos titulares do órgão de administração.

1) As novas recomendações previstas no Código de Governo das Sociedades de 2010, são apenas aplicáveis para os exercícios que se iniciam em, ou após, 1 de Janeiro de 2010.
2) No que respeita a quórum deliberativo.
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Recomendação
Adopção

Referências no relatório
Ponto / (n.º pág.)

II. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

II.1.1 Estrutura e competência

II.1.1.1 O órgão de administração deve avaliar no seu relatório de governo o modelo [de governo] adoptado Adoptada
identificando eventuais constrangimentos ao seu funcionamento e propondo medidas de actuação que, 1. (p.252); 2. (p.253); 
no seu juízo, sejam idóneas para os superar. 3.3.2. e 3.3.4. (p.262/3)

II.1.1.2 As sociedades devem criar sistemas internos de controlo, para a detecção eficaz de riscos ligados à Adoptada
actividade da empresa, em salvaguarda do seu património e em benefício da transparência do seu 3.4.7. (p. 270);
governo societário. 3.5.3. (p.271); 3.6.2. 

(p.275); 3.6.5. (p.278);
4. (p.296); 5. (p.298)

II.1.1.3 Os órgãos de administração e fiscalização devem ter regulamentos de funcionamento os quais devem ser Adoptada
divulgados no sítio na Internet da sociedade. 3.1. (p.254)

II.1.2 Incompatibilidades e independência

II.1.2.1 O Conselho de Administração deve incluir um número de membros não-executivos que garanta efectiva Adoptada
capacidade de supervisão, fiscalização e avaliação da actividade dos membros executivos. 3.3.1. (p.261)

II.1.2.2 De entre os Administradores não-executivos deve contar-se um número adequado de Administradores Não adoptada1

independentes, tendo em conta a dimensão da sociedade e a sua estrutura accionista, que não pode 0.3. (p.247); 3.3.1.
em caso algum ser inferior a um quarto do número total de Administradores. (p.261) e 3.3.2. (p.262)

II.1.3 Elegibilidade e Nomeação

II.1.3.1 O Presidente do Conselho Fiscal, deve ser independente e possuir as competências adequadas ao Adoptada
exercício das respectivas funções. 3.5.1. (p.271); 

apêndice (p.331)

II.1.4 Política de comunicação de irregularidades

II.1.4.1 A sociedade deve adoptar uma política de comunicação de irregularidades alegadamente ocorridas no Adoptada
seu seio, com os seguintes elementos: 9.6. (p.321)

� indicação dos meios através dos quais as comunicações de práticas irregulares podem ser feitas
internamente, incluindo as pessoas com legitimidade para receber comunicações;

� indicação do tratamento a ser dado às comunicações, incluindo tratamento confidencial, caso assim 
seja pretendido pelo declarante.

II.1.4.2 As linhas gerais desta política [de comunicação de irregularidades] devem ser divulgadas no relatório Adoptada
sobre o governo das sociedades. 9.6. (p.321)

II.1.5 Remuneração

II.1.5.1 A remuneração dos membros do órgão de administração deve ser estruturada de forma a permitir Adoptada
o alinhamento dos interesses daqueles com os interesses da sociedade. Neste contexto: 7. (p.302 e seguintes)

� a remuneração dos Administradores que exerçam funções executivas deve integrar uma componente 
baseada no desempenho, devendo tomar por isso em consideração a avaliação de desempenho realizada 
periodicamente pelo órgão ou comissão competentes;

� a componente variável deve ser consistente com a maximização do desempenho de longo prazo 
da empresa e dependente da sustentabilidade das variáveis de desempenho adoptadas;

� quando tal não resulte directamente de imposição legal, a remuneração dos membros não-executivos 
do órgão de administração deve ser exclusivamente constituída por uma quantia fixa.

II.1.5.2 A comissão de remunerações e o órgão de administração devem submeter à apreciação pela Adoptada2

Assembleia Geral Anual de Accionistas uma declaração sobre a política de remunerações: 7.1.14. (p.308)
(i) dos órgãos de administração e fiscalização;
(ii) dos demais dirigentes, na acepção n.º 3 do art. 248-B do CVM.
Neste contexto, devem, nomeadamente, ser explicitados aos Accionistas os critérios e os principais 
parâmetros propostos para a avaliação do desempenho para determinação da componente variável, quer 
se trate de prémios em acções, opções de aquisição de acções, bónus anuais ou de outras componentes.

1) Quanto ao requisito quantitativo referido na recomendação.
2) Declaração a apresentada à AGA de Abril de 2009, no que se refere à política de remunerações dos dirigentes, na acepção n.º 3 do art. 248-B do CVM.
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Recomendação
Adopção

Referências no relatório
Ponto / (n.º pág.)

II.1.5.3 Pelo menos um representante da Comissão de Remunerações deve estar presente nas Assembleias Gerais Adoptada
Anuais de Accionistas. 3.10.4. (p.289)

II.1.5.4 (I) Deve ser submetida à Assembleia Geral a proposta relativa à aprovação de planos de atribuição de acções, Adoptada1

e/ou de opções de aquisição de acções ou com base nas variações do preço das acções, a membros dos 7.1.14. (p.308)
órgãos de administração, fiscalização e demais dirigentes, na acepção do n.º 3 do artigo 248-B do Código 
dos Valores Mobiliários. A proposta deve conter todos os elementos necessários para uma avaliação correcta 
do plano. A proposta deve ser acompanhada do regulamento do plano ou, caso o mesmo ainda não tenha
sido elaborado, das condições gerais a que o mesmo deverá obedecer.
(II) Da mesma forma devem ser aprovadas em Assembleia-Geral as principais características do sistema de 
benefícios de reforma de que beneficiem os membros dos órgãos de administração, fiscalização 
demais dirigentes, na acepção do n.º 3 do art. 248-B do CVM.

II.1.5.5 A remuneração dos membros dos órgãos de administração e fiscalização deve ser objecto de divulgação Adoptada
anual em termos individuais, distinguindo-se, sempre que for caso disso, as diferentes componentes 7.2. (p.309)
recebidas em termos de remuneração fixa e de remuneração variável, bem como a remuneração recebida
em outras empresas do grupo ou em empresas controladas por accionistas titulares de participações
qualificadas.

II.2. Conselho de Administração

II.2.1 Dentro dos limites estabelecidos por lei para cada estrutura de administração e fiscalização, e salvo por força Adoptada
da reduzida dimensão da sociedade, o Conselho de Administração deve delegar a administração quotidiana 3.1. (p.254)
da sociedade, devendo as competências delegadas ser identificadas no relatório anual sobre o Governo da 
Sociedade.

II.2.2 O Conselho de Administração deve assegurar que a sociedade actua de forma consentânea com os seus Adoptada
objectivos, e não deve delegar a sua competência, designadamente, no que respeita a: 3.3.4. (p.263)

� definir a estratégia e as políticas gerais da sociedade;
� definir a estrutura empresarial do Grupo;
� decisões que devam ser consideradas estratégicas devido ao seu montante, risco ou às suas 

características especiais.

II.2.3 Não aplicável por o Presidente do Conselho de administração não exercer funções executivas. Não aplicável

II.2.4 O relatório anual de gestão deve incluir uma descrição sobre a actividade desenvolvida pelos Adoptada
Administradores não-executivos referindo, nomeadamente, eventuais constrangimentos deparados. 3.3.16. (p.266); 

3.6.5. (p. 278); 3.8.4.
(p.286); 3.9.4. (p.288)

II.2.5 O órgão de administração deve promover uma rotação do membro com o pelouro financeiro, pelo menos Não aplicável
no fim de cada dois mandatos. – não aplicável por não terem decorrido mais de dois mandatos desde a 
entrada em vigor da recomendação.

II.3. Comissão Executiva

II.3.1 Os administradores que exerçam funções executivas devem prestar, em tempo útil e de forma adequada Adoptada
ao pedido, as informações que lhes sejam solicitadas por outros membros dos órgãos sociais. 3.4.6. (p.270)

II.3.2 O Presidente da Comissão Executiva deve remeter as convocatórias e as actas das reuniões da referida Adoptada
Comissão, respectivamente, ao Presidente do Conselho de Administração e ao Presidente do Conselho Fiscal. 3.4.6. (p.270)

II.3.3 Não aplicável por se referir a um modelo de governo diferente do adoptado pelo BPI. Não aplicável

II.4. Conselho Fiscal

II.4.1 Não aplicável por se referir a um modelo de governo diferente do adoptado pelo BPI. Não aplicável

II.4.2 Os relatórios anuais sobre a actividade desenvolvida pelo Conselho Fiscal devem ser objecto de divulgação Adoptada
no sítio da Internet da sociedade, em conjunto com os documentos de prestação de contas. 3.5.10. (p.274)

II.4.3 Os relatórios anuais sobre a actividade desenvolvida pelo Conselho Fiscal devem incluir a descrição sobre a Adoptada
actividade de fiscalização desenvolvida referindo, nomeadamente, eventuais constrangimentos deparados. 3.5.10. (p.274)

1) Declaração a apresentada à AGA de Abril de 2009, no que se refere às principais características do sistema de benefícios de reforma.
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Recomendação
Adopção

Referências no relatório
Ponto / (n.º pág.)

II.4.4 O Conselho Fiscal deve representar a sociedade, para todos os efeitos, junto do Auditor Externo, Adoptada
competindo-lhe, designadamente, propor o prestador destes serviços, a respectiva remuneração, zelar para 3.5.3. (p.271); 
que sejam asseguradas, dentro da empresa, as condições adequadas à prestação dos serviços, bem assim 3.5.5. (p.273)
como ser o interlocutor da empresa e o primeiro destinatário dos respectivos relatórios. 

II.4.5 O Conselho Fiscal deve anualmente avaliar o auditor externo1 e propor à Assembleia Geral a sua destituição Adoptada
sempre que se verifique justa causa para o efeito. 3.5.3. (p.271); 

3.5.11. (p.274)

II.5 Comissões especializadas

II.5.1 Salvo por força da reduzida dimensão da sociedade, o Conselho de Administração deve criar as comissões Adoptada
que se mostrem necessárias para: 3.1. (p.254); 

� assegurar uma competente e independente avaliação do desempenho dos Administradores executivos
3.8. (p.284); 

e para a avaliação do seu próprio desempenho global, bem assim como das diversas comissões existentes;
3.9. (p.286)

� reflectir sobre o sistema de governo adoptado, verificar a sua eficácia e propor aos órgãos competentes 
as medidas a executar tendo em vista a sua melhoria.

II.5.2 Os membros da Comissão de Remunerações ou equivalente devem ser independentes relativamente aos Não adoptada
membros do órgão de administração. 0.3. (p.247)

II.5.3 Todas as comissões devem elaborar actas das reuniões que realizem. Adoptada
3.3.11. (p.265); 

3.4.6. (p.270); 3.6.3. 
(p.277); 3.8.3. (p.286); 

3.9.3. (p.287)

III. INFORMAÇÃO E AUDITORIA

III.1 Deveres gerais de informação

III.1.2 As sociedades devem assegurar a existência de um permanente contacto com o mercado, respeitando o Adoptada
princípio da igualdade dos accionistas e prevenindo as assimetrias no acesso à informação por parte dos 10. (p.323)
investidores. Para tal deve a sociedade manter um gabinete de apoio ao investidor.

III.1.3 A seguinte informação disponível no sítio da Internet da sociedade deve ser divulgada em inglês: Adoptada
a) A firma, a qualidade de sociedade aberta, a sede e os demais elementos mencionados no artigo 171 10.2.3. (p.324)

do Código das Sociedades Comerciais; www.ir.bpi.pt
b) Estatutos; 
c) Identidade dos titulares dos órgãos sociais e do representante para as relações com o mercado;
d) Gabinete de Apoio ao Investidor, respectivas funções e meios de acesso;
e) Documentos de prestação de contas;
f) Calendário semestral de eventos societários;
g) Propostas apresentadas para discussão e votação em Assembleia Geral; 
h) Convocatórias para a realização de Assembleia Geral.

1) O Conselho Fiscal está em funções desde Abril de 2008. 2009 é, assim, o primeiro ano em que elaborou o seu relatório de avaliação do auditor externo, relatório esse que apresentará
aos accionistas na Assembleia Geral anual.
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0.3. FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À NÃO ADOPÇÃO DE RECOMENDAÇÕES
O quadro seguinte enumera aquelas recomendações do Código de Governo das Sociedades que o BPI não adoptou, evidenciando as

justificações e argumentos do Banco relativas a essa não adopção.

Recom. Explicação

I.3.3. Princípio uma acção / um voto

Recomendação não adoptada

Efectivamente, o n.º 3 do artigo 12 dos estatutos estabelece que corresponda um voto a cada quinhentas acções da sociedade.

O Banco BPI considera que esta regra constitui uma solução que, de uma forma equilibrada, conjuga dois tipos de interesses: 

� por um lado, o interesse em fomentar a participação activa dos Accionistas na vida da sociedade e que se projecta no interesse de que

não existam obstáculos relevantes à participação dos accionistas na Assembleia Geral da sociedade e, por essa via, nas decisões que

legal e estatutariamente a esta cabe tomar; 

� por outro, o interesse do bom funcionamento da Assembleia Geral, que recomenda que o número de participantes não seja tal que acabe

por prejudicar o bom andamento dos trabalhos e a possibilidade de aqueles que estão presentes disporem de tempo para uma

intervenção efectiva nesses trabalhos.

Note-se que o investimento mínimo em acções BPI que permite participar na Assembleia Geral ascendia, às cotações do final de 2009, a cerca

de 1 060 euros.

Recorda-se, ainda, que nos termos da lei e dos estatutos do Banco BPI, os Accionistas que não possuam o número mínimo de acções

necessário para terem direito de voto poderão agrupar-se por forma a perfazê-lo e designar um de entre eles para os representar na

Assembleia Geral.

I.4.1. Relativo a quórum constitutivo ou deliberativo

Recomendação não adoptada, na parte em a mesma recomenda que as sociedades não devem fixar um quórum deliberativo superior ao

previsto por lei.

Efectivamente, de acordo com o número dois do artigo 30 dos estatutos do Banco BPI, a alteração dos números quatro e cinco do artigo

12 desses estatutos (disposições que estabelecem e regulam a limitação do número de votos susceptível de ser emitido por um Accionista

e entidades consigo relacionadas), do número um do artigo trigésimo primeiro (disposição que estabelece uma maioria qualificada especial

para a dissolução da sociedade), bem como deste número dois do artigo 30, carece da aprovação de setenta e cinco por cento dos votos

expressos, maioria esta mais elevada do que a prevista pelo número 3 do artigo 386 do Código das Sociedades Comerciais (dois terços dos

votos emitidos).

Recorda-se, a este propósito, e em primeiro lugar, que a referida regra do Código das Sociedades Comerciais é imperativa apenas enquanto

patamar mínimo. Ou seja, as sociedades são livres de estabelecer nos seus estatutos maiorias qualificadas mais elevadas.

Em segundo lugar, entende o Banco BPI que existe justificação para que a alteração das regras estatutárias em apreço esteja sujeita a uma

maioria qualificada mais exigente do que a maioria qualificada prevista na lei. Essa justificação decorre da conjugação dos dois seguintes

aspectos:

� as regras estatutárias em questão (recorde-se, regras em sede de limitação do exercício de voto e de dissolução da sociedade)

prendem-se e consubstanciam opções relativas a aspectos muito relevantes para a vida da sociedade; no primeiro caso, com uma

solução que, conforme se explica a propósito da recomendação I.6.2., tem em vista promover uma participação equilibrada dos

accionistas na vida da sociedade; no segundo caso, está em causa uma decisão sobre a própria subsistência da sociedade;

� tratando-se de regras estatutárias que consubstanciam opções muito relevantes para a vida da sociedade, a sua modificação só deve ter

lugar quando exista uma vontade inequívoca e largamente maioritária nesse sentido; entende-se que, para esse efeito, é adequado

estabelecer a referida maioria de setenta e cinco por cento dos votos expressos.

Recorda-se, por último, que a maioria qualificada de setenta e cinco por cento em apreço, se bem que sendo mais elevada do que a

maioria qualificada prevista por lei, é, tal como esta última, definida em função dos votos emitidos e não dos votos correspondentes ao

capital social. 



248 Banco BPI  |  Relatório e Contas 2009

Recom. Explicação

I.6.2. Relativa a limitação do número de votos

Recomendação não adoptada.

Efectivamente, o n.º 4 do artigo 12 dos estatutos do Banco BPI estipula que não se contem os votos emitidos por um só Accionista e

entidades consigo relacionadas nos termos definidos por essa disposição que excedam 20% da totalidade dos votos correspondentes ao

capital social. A alteração desta disposição estatutária carece, como se referiu a propósito da Recomendação I 4.1., da aprovação de

setenta e cinco dos votos expressos em Assembleia Geral (AG).

A referida disposição estatutária foi proposta pelo Conselho de Administração com o objectivo de promover um quadro indutor de uma

participação equilibrada dos principais Accionistas na vida da Sociedade, na perspectiva do interesse de longo prazo dos Accionistas. Na

sua formulação inicial, que foi aprovada pelos Accionistas em AG realizada em 21 de Abril de 1999 por uma maioria de 90.01% dos votos

expressos, estabelecia um limite de 12.5% da totalidade dos votos correspondentes ao capital social. Na AG de 20 de Abril de 2006,

aquele limite foi elevado para os 17.5%, mediante deliberação aprovada por uma maioria de 77.4% dos votos expressos e, finalmente, na

AG de 22 de Abril de 2009 foi elevado para os actuais 20%, por deliberação aprovada por unanimidade.

Os Estatutos do Banco BPI não consagram as medidas definidas na Recomendação em apreço no sentido de a manutenção daqueles

limites ser objecto de reapreciação periódica em Assembleia Geral, o que se explica por:

� por um lado, ser sempre possível aos Accionistas que pretendam alterar ou suprimir a referida regra estatutária, propor, a qualquer

momento, e respeitados que sejam os requisitos para o efeito previstos na lei, submeter à Assembleia Geral uma proposta no sentido

dessa alteração ou supressão;

� por outro lado, e como já em parte se explicou a propósito da Recomendação I.4.1., porque se entende que tratando-se de uma regra

que consubstancia uma opção muito relevante para a vida da sociedade, a sua modificação só deve ter lugar quando exista uma vontade

que (i) seja inequívoca e largamente maioritária nesse sentido e (ii) resulte de uma participação equilibrada dos vários accionistas,

desideratos estes que não se consideram alcançáveis se se admitir que essa modificação possa ser aprovada por deliberação tomada por

maioria simples e sem o funcionamento do limite de voto.

II.1.2.2. Relativa ao número de Administradores não-executivos independentes 

Recomendação não adoptada.

Em 31 de Dezembro de 2009 e na data de conclusão deste relatório, era a seguinte a situação dos 18 Administradores não-executivos do

Banco BPI no que respeita às circunstâncias previstas nas alíneas a) e b) no n.º 5 do artigo 414 do Código das Sociedades Comerciais e

cuja verificação em relação a um Administrador determina, de acordo com o previsto no Regulamento 1 / 2007 da CMVM, a sua

consideração como não independente:

� os Administradores António Lobo Xavier e Carlos Moreira da Silva eram, à luz desse critério, considerados como independentes;

� relativamente aos restantes 16 Administradores não-executivos e à sua situação face aos dois grupos de circunstâncias previstos nas

alíneas a) e b) do n.º 5 do artigo 414 acima mencionados, é de referir o seguinte:

� alínea a) do n.º 5 do artigo 414 – ser titular ou actuar em nome ou por conta de titulares de participação qualificada igual ou superior a

2% do capital da sociedade:

� nenhum dos Administradores em causa é titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital da sociedade;

� há 11 Administradores que ocupam cargos de direcção em entidades detentoras de participação qualificada igual ou superior a 2%

do capital da sociedade ou em entidades do grupo daquelas;

� a circunstância referida no travessão anterior não significa, nem tem como consequência que os Administradores em causa devam

ser considerados como pessoas que actuam em nome ou por conta das referidas entidades detentoras de participação qualificada

igual ou superior a 2% do capital da sociedade;

� se porém, se interpretar em termos latos a expressão “actuação em nome ou por conta de entidades detentoras de participação

qualificada igual ou superior a 2% do capital da sociedade”, de forma a que se considere existir tal actuação pelo simples facto de

se ser dirigente da referida entidade, então há 11 Administradores que se encontram nessa situação.



Relatório sobre o Governo do Grupo BPI  249

Recom. Explicação

II.1.2.2. Relativa ao número de Administradores não-executivos independentes (cont.)

Recomendação não adoptada. (cont.)

� alínea b) do n.º 5 do artigo 414 – ter sido reeleito por mais de dois mandatos consecutivos ou interpolados

� 9 Administradores são abrangidos pela previsão desta alínea b) (4 dos quais são também abrangidos pela alínea a), na interpretação

lata da mesma acima mencionada).

� Em suma, e considerando o entendimento lato da alínea a) do n.º 5 do artigo 414 acima referido, há 16 Administradores não-executivos

que não eram, à luz do critério resultante do regulamento da CMVM, considerados como independentes;

� em consequência, e nos termos acima referidos, o BPI não preencherá objectivamente o requisito quantitativo definido na recomendação

II.1.2.2. da CMVM segundo a qual “De entre os Administradores não-executivos deve contar-se um número adequado de Administradores

independentes, tendo em conta a dimensão da sociedade e a sua estrutura accionista, que não pode em caso algum ser inferior a um quarto

do número total de Administradores”. 

O Conselho de Administração do BPI entende, no entanto, que a avaliação substantiva da independência dos seus membros não-executivos

não se reduz à não verificação das circunstâncias previstas nas alíneas a) e b) do n.º 5 do artigo 414 do CSC, nem a verificação dessas

circunstâncias em relação a um Administrador determina necessariamente a perda da sua isenção de análise ou decisão. 

O Conselho de Administração nunca sentiu que a verificação em relação a alguns dos seus membros, nos termos acima referidos, de

situações previstas no n.º 5 do artigo 414 do CSC tenha afectado a isenção de análise ou decisão desses Administradores.

A este propósito o Conselho sublinha que todos os Administradores estão, nos termos do CSC1, vinculados a deveres fundamentais de

cuidado e de lealdade, no interesse da sociedade, atendendo aos interesses de longo prazo dos sócios e ponderando os interesses dos

outros sujeitos relevantes para a sustentabilidade da sociedade.

Adicionalmente, nos termos de regras legais e de regras internas – Código de Conduta e Regulamento do Conselho de Administração –, os

Administradores que possam encontrar-se numa qualquer situação de conflito de interesses, devem informar da natureza e extensão de tal

interesse e, caso este seja substancial, abster-se de participar na discussão e deliberação a ele relativas.

O Conselho de Administração do Banco BPI entende que a sua composição, no que aos Administradores não-executivos respeita, assegura

a desejável participação de elementos que desempenham funções de primeira importância em algumas das mais relevantes instituições

financeiras internacionais Accionistas do Banco, bem como de Accionistas fundadores e de outras pessoas com extensa experiência no

sector financeiro e profundo conhecimento do Banco.

Neste plano, o Conselho beneficia muito da circunstância de combinar no seu seio, a existência de uma equipa executiva profissional e

independente de quaisquer interesses específicos, com a presença de uma estrutura não executiva claramente maioritária, composta, como se

referiu, por executivos de relevantes instituições internacionais, por Accionistas portugueses fundadores e por Administradores independentes

de quaisquer interesses específicos. 

Nos termos dos considerandos anteriores, e em linha com os princípios e recomendações da União Europeia2 relativos à independência

dos membros não-executivos do Conselho de Administração, de acordo com os quais, aliás, a fixação dos critérios para a determinação da

independência compete, fundamentalmente, ao próprio Conselho de Administração, o Conselho de Administração emite o seu juízo de que

o envolvimento efectivo de todos, e o contributo que uns e outros prestam ao desenvolvimento do Banco, fruto da relevância e

complementaridade dos seus conhecimentos, capacidade de apreciação e experiências profissionais, assegura um processo de tomada de

decisão independente.

5.2. Relativa à independência dos membros da Comissão de Remunerações 

Recomendação não adoptada.

O Banco BPI entende que se justifica que os membros da Comissão de Remunerações sejam independentes dos membros da Comissão

Executiva, aspecto que se encontra assegurado no caso da Comissão de Remunerações do Banco BPI.

1) Artigo 64 – Deveres fundamentais.
2) Recomendação da Comissão das Comunidades Europeias, de 15 de Fevereiro de 2005, relativa ao papel dos Administradores não-executivos ou membros do Conselho de Supervisão

de sociedades cotadas e aos comités do Conselho de Administração ou de Supervisão.
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Recom. Explicação

5.2. Relativa à independência dos membros da Comissão de Remunerações (cont.)

Recomendação não adoptada. (cont.)

Já não considera existirem razões que justifiquem que tenha de existir independência entre os membros dessa Comissão de Remunerações

e os membros não-executivos do Conselho de Administração. Entende o Banco BPI, à luz, aliás, de recomendações europeias nesta

matéria, que os membros não-executivos do Conselho de Administração devem ter um papel activo na avaliação e definição da

remuneração dos membros da Comissão Executiva, daí decorrendo que há até vantagem em que a independência acima mencionada não

exista. Este papel dos membros não-executivos do Conselho de Administração na definição das remunerações dos membros da Comissão

Executiva é, assegurado pela existência, no âmbito desse Conselho, da Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações.

Deve sublinhar-se que os membros não-executivos do Conselho de Administração auferem, exclusivamente, remunerações fixas e, na

medida em que desempenham funções em Comissões especializadas do Conselho, senhas de presença relativa às reuniões dessas

Comissões em que estejam presentes. O montante máximo de remuneração fixa dos membros do Conselho de Administração é deliberado

em Assembleias Gerais e válido para o mandato dos órgãos sociais. Em consequência do acima exposto os membros não-executivos do

Conselho de Administração não determinam as suas próprias remunerações.



0.4. AVALIAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO QUANTO
À INDEPENDÊNCIA DOS SEUS MEMBROS
De acordo com os princípios e recomendações da União

Europeia1 relativos à independência dos membros não-executivos

do Conselho de Administração, “Um Administrador deve ser

considerado independente se não tem quaisquer relações

comerciais, familiares ou outras – com a sociedade, com o

Accionista que detém o controlo, ou com os órgãos de direcção

de qualquer deles – que possam originar um conflito de

interesses susceptível de prejudicar a sua capacidade de

avaliação”2. É, igualmente, à luz das mencionadas

recomendações da União Europeia, consagrado o princípio

basilar de que compete, fundamentalmente, ao próprio Conselho

de Administração, a fixação dos critérios para a determinação da

independência dos seus membros.

O Conselho de Administração do Banco BPI entende que a sua

composição, no que aos Administradores não-executivos

respeita, assegura a desejável participação de elementos que

desempenham, ou desempenharam muito recentemente, funções

de primeira importância em algumas das mais relevantes

instituições financeiras internacionais accionistas do Banco,

bem como de Accionistas fundadores e de outras pessoas com

extensa experiência no sector financeiro e profundo

conhecimento do Banco.

Com efeito, importa sublinhar que no final de 2009:

A Allianz é a 3.ª maior seguradora do mundo em capitalização

bolsista e volume de negócios.

� Herbert Walter era, até 2009, Administrador executivo da

Allianz SE e Presidente Executivo do Dresdner Bank AG,

ocupando actualmente o cargo de Presidente do Conselho de

Administração do Dresdner Bank AG;
� Klaus Dürhkop era, até 2009, Presidente Executivo da Mondial

Assistance Group, do Grupo Allianz. 

O Banco Itaú Unibanco é o 8.º maior banco do mundo em

capitalização bolsista.

� Carlos da Camara Pestana era, até 2009, Presidente do

Banco Itaú;
� Roberto Egydio Setúbal é CEO do Banco Itaú Unibanco;

� Henry Penchas é Administrador e membro dos comités de

estratégia, de nomeação e de governança corporativa da

holding que controla o Banco Itaú Unibanco.

A Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (“La Caixa”) é a 3.ª

maior instituição financeira espanhola, e detém a maior rede

bancária de retalho de Espanha.

� Isidro Fainé Casas é Presidente da “La Caixa” e CEO da

Fundação “La Caixa”;
� Juan Maria Nin Génova é CEO da “La Caixa”;
� Marcelino Armenter Vidal é, na Direcção Geral da “La Caixa”, o

responsável pelo controlo de Riscos;
� Ignacio Alvarez-Rendueles é Vice-Presidente Executivo da

Banca Internacional da “La Caixa”;
� O Presidente do Conselho de Administração, Artur Santos

Silva, foi o fundador do BPI, no qual desempenhou as funções

de Presidente Executivo entre 1981 e 2004;
� O Vice-Presidente do Conselho de Administração Ruy de

Carvalho detém um conhecimento profundo do negócio dos

seguros, tendo sido Presidente do Instituto Nacional de Seguros,

Presidente da Associação Portuguesa de Seguradores, Presidente

da Comissão de Seguros da Chambre de Commerce International
e Vice-Presidente do Comité Européen des Assurances;

� Alfredo Rezende de Almeida, Armando Leite de Pinho, Tomaz

Jervell e Edgar Alves Ferreira têm uma vasta experiência de

Administração Executiva em algumas das mais importantes

empresas portuguesas e estão todos associados à fundação

do BPI;
� Mário Leite da Silva é Presidente do Conselho de

Administração da Santoro.

Nos termos dos considerandos anteriores, e em linha com os

princípios e recomendações da União Europeia relativos à

independência dos membros não-executivos do Conselho de

Administração, o Conselho de Administração emite o seu juízo

de que o envolvimento efectivo de todos os seus elementos, e o

contributo que prestam ao desenvolvimento do Banco, fruto da

relevância e complementaridade dos seus conhecimentos,

capacidade de apreciação e experiências profissionais, assegura

um processo de decisão independente.
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1) Recomendação da Comissão das Comunidades Europeias (CCE), de 15 de Fevereiro de 2005, relativa ao papel dos Administradores não-executivos ou membros do Conselho de
Supervisão de sociedades cotadas e aos comités do Conselho de Administração ou de Supervisão.

2) Ponto 13.1 da Recomendação da CCE de 15 de Fevereiro.
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1. O Conselho de Administração do Banco BPI entende que a estrutura e as práticas de governo, o funcionamento

dos órgãos de administração e fiscalização, bem como as políticas e práticas de comunicação do BPI com o

mercado, asseguram de forma equilibrada a protecção dos interesses dos Accionistas e demais partes interessadas

– Clientes, Colaboradores, Fornecedores, comunidade em geral – e a prestação de informação adequada à

formação pelo mercado de um juízo informado, sobre a estratégia, a actividade, a gestão dos riscos e dos conflitos

de interesses, a situação financeira e os resultados do Grupo.

2. O relatório de Governo do Grupo BPI relativo ao exercício de 2009, descreve de modo pormenorizado, os

princípios orientadores de governo, a estrutura, repartição de competências e funcionamento dos órgãos de

administração e fiscalização, a gestão dos riscos, a política de remuneração, o controlo accionista, os princípios

éticos e deontológicos observados, a política de comunicação com o mercado, entre outros aspectos, em termos

que fundamentam o juízo acima expresso pelo Conselho.

3. O Conselho de Administração não identificou nenhum constrangimento relevante ao seu funcionamento, ou ao das

comissões consultivas constituídas no seu âmbito, nem tomou conhecimento de constrangimentos ao

funcionamento de outros órgãos sociais do Banco BPI.

4. O Conselho de Administração do Banco BPI mantém uma preocupação permanente em aperfeiçoar a estrutura, as

práticas e o relatório de governo. Desse modo dá, também, resposta às iniciativas da Comissão do Mercado de

Valores Mobiliários (CMVM), e acompanha as reflexões e documentos publicados por diversos organismos

nacionais e europeus, nomeadamente, a Comissão Europeia e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

Económico (OCDE).

Porto, 9 de Março de 2010

O Conselho de Administração

DECLARAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

SOBRE A SUA AVALIAÇÃO DO MODELO DE GOVERNO DO BPI
(emitida no âmbito da recomendação II.1.1.1 da CMVM)

1) O presente documento, estruturado como anexo, é parte integrante do relatório de gestão relativo ao exercício de 2009. 
2) As recomendações sobre o Governo das Sociedades emitidas pela CMVM em 2010, aplicam-se aos exercícios iniciados em, ou após, 1 de Janeiro de 2010.

O Conselho de Administração do Banco BPI vem submeter à

apreciação dos seus Accionistas e do mercado o Relatório sobre
o Governo do Grupo BPI, relativo ao exercício de 20091,

elaborado pela Comissão de Governo da Sociedade, em

cumprimento do seu dever de informação e transparência e em

conformidade com a lei e regulamentação em vigor.

O relatório de Governo do Grupo BPI relativo a 2009 é elaborado

de acordo com a estrutura prevista no Regulamento n.º 1 / 2007

da CMVM e versa sobre as recomendações do Código de Governo

das Sociedades emitido em Setembro de 2007 e que esteve em

vigor no exercício de 20092.
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2. Princípios orientadores da política de governo do Grupo BPI

Criação de valor Como primeiro objectivo da Administração e dos Colaboradores do BPI.

Transparência 
da gestão

Informação interna – permite aos membros não-executivos do Conselho de Administração, aos membros
do Conselho Fiscal levar a cabo, com eficácia, as suas funções de supervisão e fiscalização.

Informação externa – permite aos Accionistas, às Autoridades, aos Auditores, aos Investidores e à
comunidade, em geral, avaliar da qualidade e da conformidade da informação prestada e dos resultados
alcançados.

Independência Da gestão executiva relativamente a qualquer Accionista ou a interesses específicos.

Equidade No relacionamento com os Accionistas, com os Clientes e com os Colaboradores.

Através da implementação de mecanismos que previnam a ocorrência de situações de conflito de interesses.

No alinhamento entre os interesses dos Accionistas, Administradores e Colaboradores.

No funcionamento e interacção de todos os órgãos de administração e fiscalização da Sociedade.

Na administração dos diversos riscos subjacentes à actividade do Grupo.

Através da adopção de modelos colegiais nos processos de tomada de decisão e no fomento do trabalho

de equipa.

Como critérios fundamentais da política de remuneração dos Colaboradores e Administradores.

Lealdade

Harmonia

Eficiência

Rigor

Participação 
na decisão

Desempenho 
e mérito
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3. Órgãos Sociais do Grupo BPI – estrutura, repartição de
competências e funcionamento

3.1. ESTRUTURA 
O modelo de governo do BPI estrutura-se segundo uma das três

modalidades previstas no Código das Sociedades Comerciais –

comummente referida como o Modelo Latino:

� a gestão da sociedade compete ao Conselho de Administração
que compreende uma Comissão Executiva – formada por

profissionais independentes de quaisquer Accionistas ou

interesses específicos – na qual o Conselho delegou amplos

poderes de gestão para a condução da actividade corrente. 

No âmbito do Conselho de Administração, funcionam três

comissões especializadas, compostas exclusivamente por

membros não-executivos: (i) a Comissão de Auditoria e
Controlo Interno, que assegura um acompanhamento

especialmente próximo da Comissão Executiva; (ii) a Comissão
de Governo da Sociedade, à qual compete apoiar e aconselhar

Conselho de Administração no aperfeiçoamento do modelo de

governo e fiscalização e pronunciar-se sobre questões no

âmbito da responsabilidade social, da ética, da deontologia

profissional e da protecção do ambiente e (iii) a Comissão de
Nomeações, Avaliação e Remunerações, à qual compete dar

parecer sobre o preenchimento de vagas ocorridas nos órgãos

sociais, sobre a escolha de Administradores a designar para a

Comissão Executiva e sobre a avaliação e retribuição variável

anual dos membros desse órgão.

� as competências de fiscalização estão atribuídas ao Conselho
Fiscal – cujas responsabilidades essenciais incluem, a 

fiscalização da administração, a vigilância do cumprimento da

Lei e dos Estatutos pela Sociedade, a verificação das contas, a

fiscalização da independência do Revisor Oficial de Contas e do

Auditor Externo, bem como avaliar a actividade deste último – e

ao Revisor Oficial de Contas (ROC), cuja função primordial

consiste em examinar e proceder à certificação legal das contas; 

� a Assembleia Geral é constituída pelos Accionistas com direito

a voto – isto é, todos os titulares de, pelo menos, quinhentas

acções do Banco BPI. Delibera sobre as matérias que lhes são

especialmente atribuídas pela lei ou pelos Estatutos –

incluindo a eleição dos órgãos sociais, a aprovação do relatório

de gestão, contas do exercício, distribuição de resultados, e

aumentos de capital –, bem como, se tal lhe for solicitado pelo

Conselho de Administração, sobre matérias de gestão da

sociedade.

A Comissão de Remunerações, composta por três Accionistas,

é eleita pela Assembleia Geral. A Comissão fixa a remuneração

dos titulares dos órgãos sociais do Banco BPI, devendo

obedecer, a partir de 2008, no que respeita à remuneração fixa

dos membros do Conselho de Administração e às remunerações

variáveis da Comissão Executiva, aos limites definidos pela

Assembleia Geral.

O Secretário da Sociedade é designado pelo Conselho de

Administração e desempenha as funções previstas na lei e outras

atribuídas pelo Banco.

A versão integral dos regulamentos dos órgãos a seguir mencionados pode ser consultada no web site E www.ir.bpi.pt ou na sede do BPI, sita

na Rua Tenente Valadim, 284, 4100-476 Porto: Conselho de Administração, Comissão Executiva, Comissão de Auditoria e Controlo Interno,

Comissão de Governo da Sociedade, Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações e Conselho Fiscal.
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Conselho de Administração

Presidente

Artur Santos Silva 

Vice-Presidentes

Carlos da Camara Pestana
Fernando Ulrich
Ruy Octávio Matos de Carvalho

Vogais

Alfredo Rezende de Almeida
António Domingues
António Farinha Morais
António Lobo Xavier
Armando Leite de Pinho
Carlos Moreira da Silva
Edgar Alves Ferreira
Henri Penchas
Herbert Walter5

Ignacio Alvarez-Rendueles
Isidro Fainé Casas
José Pena do Amaral
Juan Nin Génova
Klaus Dührkop
Manuel Ferreira da Silva
Marcelino Armenter Vidal
Maria Celeste Hagatong
Mário Leite da Silva
Pedro Barreto
Roberto Egydio Setúbal
Tomaz Jervell

Comissão Executiva do Conselho de Administração

Presidente

Fernando Ulrich

Vice-Presidente

António Domingues

Vogais

António Farinha Morais
José Pena do Amaral
Manuel Ferreira da Silva
Maria Celeste Hagatong
Pedro Barreto

Mesa da Assembleia Geral

Presidente

João Vieira de Castro

Vice-Presidente

Manuel Cavaleiro Brandão

Secretários

Alexandra Magalhães
Luís Manuel Amorim

Comissão de Remunerações

IPI – Itaúsa Portugal Investimentos, SGPS, Lda.1

Arsopi – Holding, SGPS, S.A.2

HVF, SGPS, S.A.3

Conselho Fiscal

Presidente

Abel António Pinto dos Reis

Vogais

Jorge de Figueiredo Dias
José Neves Adelino

Suplentes

Rui Guimarães
Francisco Olazabal

Comissão de Nomeações, Avaliação e
Remunerações

Presidente

Artur Santos Silva

Vogais

Armando Leite de Pinho

Carlos da Camara Pestana

Herbert Walter

Marcelino Armenter Vidal

Comissão de Governo da Sociedade

Presidente

Artur Santos Silva

Vogais

António Lobo Xavier

Carlos Moreira da Silva

Edgar Alves Ferreira

Tomaz Jervell

Comissão de Auditoria e Controlo Interno

Presidente

Artur Santos Silva

Vice-Presidente

Ruy Octávio Matos de Carvalho

Vogais

Alfredo Rezende de Almeida
Henri Penchas
Marcelino Armenter Vidal

Secretário da Sociedade

Efectivo

João Avides Moreira

Suplente

Fernando Leite da Silva

Revisor Oficial de Contas

Efectivo

Deloitte & Associados, SROC, S.A.4

Suplente

Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro

1) A IPI – Itaúsa Portugal Investimentos, SGPS, Lda. designou Carlos da Camara Pestana para a representar no exercício deste cargo.
2) A Arsopi-Holding, SGPS, S.A. designou Armando Leite de Pinho para a representar no exercício deste cargo.
3) A HVF, SGPS, S.A. designou Edgar Alves Ferreira para a representar no exercício deste cargo.
4) A Deloitte & Associados, SROC, S.A. designou Augusta Francisco para a representar no exercício do cargo.
5) A Allianz Europe, Ltd. nomeou, nos termos do n.º 2 do artigo 15 dos Estatutos do Banco BPI, S.A. Herbert Walter para exercer o cargo em nome próprio.



256 Banco BPI  |  Relatório e Contas 2009

Requisitos de idoneidade, experiência profissional e
disponibilidade
De acordo com o Regime Geral das Instituições de Crédito e
Sociedades Financeiras (RGICSF) para que uma determinada
pessoa seja elegível para um cargo de administração ou
fiscalização de uma instituição de crédito ou sociedade financeira
é indispensável que preencha um conjunto de requisitos e não se
encontre em nenhuma das situações de incompatibilidade nele
previstas. O processo de avaliação é da responsabilidade do
Banco de Portugal, que, para o efeito, poderá trocar informações
com o Instituto de Seguros de Portugal, com a Comissão do
Mercado de Valores Mobiliários, bem como com autoridades de
supervisão estrangeiras, entrando em consideração com três
aspectos: a idoneidade da pessoa em causa, a sua experiência
profissional e a sua disponibilidade para o exercício do cargo. 

Idoneidade dos membros dos órgãos de administração e
fiscalização1

O RGICSF determina que apenas poderão fazer parte dos órgãos
de administração e fiscalização de uma instituição de crédito ou
sociedade financeira “pessoas cuja idoneidade e disponibilidade
dêem garantias de gestão sã e prudente, tendo em vista, de modo
particular, a segurança dos fundos confiados à instituição”. Na
apreciação da idoneidade ter-se-á em conta “o modo como a
pessoa gere habitualmente os negócios ou exerce a profissão, em
especial nos aspectos que revelem incapacidade para decidir de
forma ponderada e criteriosa, ou a tendência para não cumprir
pontualmente as suas obrigações, ou para ter comportamentos
incompatíveis com a preservação da confiança do mercado”.
Entre outras circunstâncias atendíveis, considerar-se-á indiciador
de falta de idoneidade o facto de a pessoa ter sido declarada, por
sentença, “responsável pela falência ou insolvência de empresa
por ela dominada ou de que tenha sido administradora, directora
ou gerente” ou tenha sido condenada por crimes como os de
favorecimento de credores, falsificação, furto, extorsão, abuso de
confiança, corrupção, emissão de cheques sem provisão,
administração danosa, falsas declarações, branqueamento de
capitais, abuso de informação etc. 

Experiência profissional2

O RGICSF considera que se presume “existir experiência
adequada quando a pessoa em causa tenha previamente
exercido, de forma competente, funções de responsabilidade
no domínio financeiro”. 

Acumulação de cargos3

O Banco de Portugal pode opor-se a que os membros do
Conselho de Administração de um banco exerçam funções de
administração noutras sociedades, “se entender que a
acumulação é susceptível de prejudicar o exercício das funções
que o interessado já desempenhe, nomeadamente por
existirem riscos graves de conflito de interesses ou, tratando-se
de pessoas a quem caiba a gestão corrente da instituição, por
se verificarem inconvenientes significativos no que respeita à
sua disponibilidade para o cargo”. 

Conselho Fiscal
O Código das Sociedades Comerciais determina que, nas
sociedades emitentes de acções admitidas à negociação em
mercado regulamentado, o Conselho Fiscal deve incluir pelo
menos um membro que tenha curso superior adequado ao
exercício das suas funções e conhecimentos em auditoria e
contabilidade. Nestas sociedades, os membros do Conselho
Fiscal devem, na sua maioria, ser independentes.

De acordo com o art. 414, n.º 5 do CSC, considera-se
independente a pessoa que não esteja associada a qualquer
grupo de interesses específicos na sociedade nem se encontre
em alguma circunstância susceptível de afectar a sua isenção
de análise ou de decisão, nomeadamente em virtude de:

a) ter titular ou actuar em nome ou por conta de titulares de
participação qualificada igual ou superior a 2% do capital
social da sociedade;

b) ter sido reeleita por mais de dois mandatos, de forma
contínua ou intercalada.

O CSC estabelece também um conjunto de incompatibilidades.
Nos termos do art. 414-A, não podem ser eleitos ou
designados membros do Conselho Fiscal:

a) os beneficiários de vantagens particulares da própria sociedade;
b) os que exercem funções de Administração na própria sociedade;
c) os membros dos órgãos de administração de sociedade que

se encontrem em relação de domínio ou de grupo com a
sociedade fiscalizada;

d) o sócio de sociedade em nome colectivo que se encontre em
relação de domínio com a sociedade fiscalizada;

e) os que, de modo directo ou indirecto, prestem serviços ou
estabeleçam relação comercial significativa com a sociedade
fiscalizada ou sociedade que com esta se encontre em
relação de domínio ou de grupo;

f) os que exerçam funções em empresa concorrente e que
actuem em representação ou por conta desta ou que por
qualquer outra forma estejam vinculados a interesses da
empresa concorrente;

g) os cônjuges, parentes e afins na linha recta e até ao 3.º
grau, inclusive, na linha colateral, de pessoas impedidas por
força do disposto nas alíneas a), b), c), d) e f), bem como os
cônjuges das pessoas abrangidas pelo disposto na alínea e);

h) os que exerçam funções de administração ou de fiscalização
em cinco sociedades, exceptuando as sociedades de
advogados, as sociedades de revisores oficiais de contas e os
revisores oficiais de contas, aplicando-se a estes o regime do
artigo 76 do Decreto-Lei n.º 487 / 99, de 16 de Novembro;

i) os revisores oficiais de contas em relação aos quais se
verifiquem outras incompatibilidades previstas na respectiva
legislação;

j) os interditos, os inabilitados, os insolventes, os falidos e os
condenados a pena que implique a inibição, ainda que
temporária, do exercício de funções públicas.

ELEGIBILIDADE PARA OS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – REQUISITOS CONSAGRADOS NA LEI PORTUGUESA

1) Citações do artigo 30, do Capítulo III, do RGICSF. 
2) Citações do artigo 31, do Capítulo III, do RGICSF. 
3) Citações do artigo 33, do Capítulo III, do RGICSF.



3.2. ASSEMBLEIA GERAL
A Assembleia Geral (AG) é o órgão social constituído pelos

Accionistas com direito a voto – isto é, todos os titulares de,

pelo menos, 500 acções do Banco BPI. Os Accionistas que não

possuam 500 acções podem agrupar-se, de forma a perfazerem

este número e a adquirirem assim direito de voto. 

Por disposição estatutária, não são considerados os votos

emitidos por um só Accionista, em nome próprio ou como

representante de outro ou de outros, que excedam 20% da

totalidade dos votos correspondentes ao capital social. 

Os membros da Mesa da Assembleia Geral foram eleitos na

Assembleia Geral de 23 de Abril de 2008 para um mandato �

de três anos que terminará em 31 de Dezembro de 2010, 

mantendo-se em funções até nova eleição que, por regra, ocorre

na AG de aprovação das contas do último exercício do referido

mandato.

3.2.1. Composição
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COMPOSIÇÃO DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente João Vieira de Castro

Vice-Presidente Manuel Cavaleiro Brandão

Secretários Alexandra Magalhães 

Luis Manuel Alves de Sousa Amorim

1) Também disponíveis na Internet no sítio na Internet www.ir.bpi.pt.
2) Aos Accionistas com direito a pelo menos dez votos.

3.2.2. Competências

� Eleição dos membros do Conselho de Administração, do

Conselho Fiscal, da Comissão de Remunerações e do

Presidente, do Vice-Presidente e dos Secretários da Mesa

da Assembleia Geral, bem como eleição do Revisor

Oficial de Contas.

� Apreciação do relatório anual do Conselho de

Administração, discussão e votação do balanço e contas

consolidadas e individuais, assim como do parecer do

Revisor Oficial de Contas. 

� Avaliação do desempenho do Conselho de Administração

e do Revisor Oficial de Contas. 

� Deliberação sobre a aplicação dos resultados do exercício.

� Definição de um limite máximo das remunerações fixas

anuais dos membros do Conselho de Administração e da

percentagem máxima dos lucros consolidados do

exercício que, não podendo exceder 5%, em cada ano, a

remuneração variável da Comissão Executiva do Conselho

de Administração pode representar.

� Apreciação da orientação estratégica e das políticas

adoptadas. 

� Deliberação sobre a política de dividendos a longo prazo

proposta pelo Conselho de Administração. 

� Deliberação sobre a aquisição e alienação de acções

próprias.

� Deliberação sobre aumentos de capital e emissão de

obrigações convertíveis G em acções ou que confiram o

direito a subscrever acções. 

� Deliberação sobre alterações aos estatutos. 

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS DA ASSEMBLEIA GERAL

3.2.3. Promoção do exercício do direito de voto
O Banco BPI promove activamente o exercício do direito de voto,

quer directamente – presencialmente ou por correspondência

(postal ou electrónica) – quer por representação. 

No âmbito desta política, o BPI tem implementado um conjunto

de medidas tendentes a combater o absentismo dos Accionistas

nas Assembleias Gerais:

� a ampla divulgação da realização das Assembleias Gerais (por

correio postal, por correio electrónico e pela Internet), dos

temas a deliberar e das diferentes formas de exercício do voto;
� a possibilidade do voto por correspondência, quer por via

postal quer por via electrónica, e a colocação à disposição dos

Accionistas de boletins de voto; 

� a descrição clara e pormenorizada, no texto da convocatória, na

carta e nos documentos preparatórios1 da Assembleia Geral

que são enviados aos Accionistas2, dos procedimentos a

adoptar para o exercício do voto por correspondência ou por

representação (regime consagrado estatutariamente).

As propostas a submeter à apreciação e deliberação em

Assembleia Geral, bem como os demais elementos de informação

necessários à preparação das reuniões são postos à disposição

dos Accionistas até 15 dias antes da realização da Assembleia,

na sede do Banco BPI (Rua Tenente Valadim, 284, Porto) e no

site www.ir.bpi.pt. O envio de qualquer um dos elementos

supra-referidos, incluindo exemplares de boletins de voto para o

exercício do voto por correspondência, poderá ser solicitado

também para o endereço de e-mail divulgado publicamente.
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3.2.4. Atribuição do direito de voto
Tem direito de voto o Accionista que for titular de pelo menos

5001 acções do Banco BPI, no quinto dia anterior ao designado

para a reunião da Assembleia Geral. O registo desta titularidade

e do respectivo bloqueio deverá ser comprovado perante o Banco

BPI até às 18 horas do terceiro dia útil anterior ao designado

para a reunião. A cada 500 acções corresponde um voto.

3.2.5. Procedimentos relativos à representação
O BPI segue, por iniciativa própria, a política de enviar aos

Accionistas2 o anúncio convocatório, bem como os impressos

próprios para a atribuição do mandato de representação,

acompanhados de envelope de porte pago e pré-endereçado.

As representações são comunicadas por carta endereçada ao

Presidente da Mesa da Assembleia Geral, com assinatura

devidamente reconhecida (por notário, advogado ou solicitador)

ou certificada pela Sociedade. Esta carta deverá dar entrada na

sede do Banco BPI até às 18 horas do quinto dia útil anterior ao

dia designado para a Assembleia Geral.

3.2.6. Procedimentos relativos ao voto por correspondência postal
O BPI envia, em anexo à convocatória da Assembleia Geral,

boletins de voto endereçados ao Presidente da Mesa da

Assembleia Geral, através dos quais o Accionista pode exprimir

de forma clara o sentido do seu voto. O boletim, disponível em

português e inglês, deverá ser assinado, e o reconhecimento da

assinatura (por notário, advogado ou solicitador) deverá ser nele

registado. Os boletins de voto devem dar entrada na sede do

Banco BPI até às 18 horas do terceiro dia útil anterior ao dia

designado para a Assembleia Geral.

Os votos por correspondência contam para a formação do quorum
constitutivo da Assembleia Geral e são tomados em conta para a

formação das deliberações como os demais. Os votos exercidos

por correspondência valem como votos negativos relativamente às

propostas de deliberação apresentadas posteriormente à data em

que esses mesmos votos tenham sido emitidos.

As declarações de voto por correspondência são abertas pelo

Presidente da Mesa da Assembleia Geral, a quem cabe verificar

a respectiva autenticidade, conformidade com as regras e

inexistência de duplicação de votos, decorrente da presença, na

Assembleia Geral, dos Accionistas cujo voto chegou por

correspondência.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral informa os presentes da

quantidade e do sentido dos votos recebidos por correspondência. 

A descrição do modo como se processa o escrutínio dos votos por

correspondência em Assembleia Geral consta dos documentos

disponibilizados pelo BPI para o exercício do voto por 

correspondência, sendo igualmente descritos na secção do web site
da Direcção de Relações com Investidores dedicado ao evento.

A confidencialidade dos votos recebidos por correspondência é

assegurada pelo Banco até ao momento da abertura dos respectivos

boletins pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Nesta data,

a salvaguarda da mesma passa a ser garantida pelo Presidente da

Mesa da Assembleia Geral até ao momento da votação. 

Considera-se revogado o voto por correspondência, no caso da

presença do Accionista ou do respectivo representante na

Assembleia Geral.

3.2.7. Procedimentos relativos ao voto por meios electrónicos
O BPI faculta aos seus Accionistas a possibilidade de exercerem

o voto por meios electrónicos. Os procedimentos exigidos para o

voto por correspondência electrónica são, em parte, similares aos

necessários para o voto por correspondência postal: o BPI envia

atempadamente aos seus Accionistas, em anexo aos restantes

elementos preparatórios da Assembleia Geral, uma minuta –

disponível em português e inglês – que lhes permitirá optar pelo

regime de voto por correspondência electrónica. Esta minuta

pode ainda ser obtida no web site www.ir.bpi.pt ou mediante

solicitação à Direcção de Relações com Investidores. A minuta

deverá estar assinada e a assinatura deverá estar reconhecida

por notário, advogado ou solicitador.

Na minuta, solicita-se ao Accionista que, entre outros

elementos, defina uma palavra-chave e indique um endereço de

e-mail. Este documento terá de dar entrada na sede do Banco,

conjuntamente com a respectiva declaração de depósito e

bloqueio das acções. O BPI envia ao Accionista um e-mail
indicando-lhe uma contra-senha, que, em conjunto com a senha

inicial, lhe permitirá o acesso a um boletim de voto electrónico

existente numa página do site www.ir.bpi.pt. O Accionista poderá

exercer o seu direito de voto até às 18h do terceiro dia útil

anterior à data da Assembleia Geral.

3.2.8. Representante do Auditor Externo
O Auditor Externo, através do sócio responsável pela auditoria às

demonstrações financeiras consolidadas do Banco BPI, está

presente nas Assembleias Gerais Anuais, encontrando-se

disponível para esclarecer os Accionistas sobre qualquer questão

relacionada com as opiniões emitidas sobre as contas individuais

ou consolidadas do Banco BPI.

3.2.9. Representante da Comissão de Remunerações
É assegurada a presença de, pelo menos, um membro da

Comissão de Remunerações nas reuniões da Assembleia Geral.

1) A partir da Assembleia Geral de 20 de Abril de 2006, na qual foi aprovada a redução de 1 000 para 500 do número de acções que confere direito à participação na AG.
2) Accionistas detentores de mais do que um determinado n.º de acções (5 000, nas últimas AG realizadas).



3.2.10. Regras de funcionamento
A Assembleia Geral Anual deve, nos termos da lei, reunir até ao

final do mês de Maio1.

Convocação
O Presidente da Mesa deverá convocar extraordinariamente a

Assembleia Geral sempre que tal lhe seja solicitado pelo

Conselho de Administração, pelo Conselho Fiscal ou por

Accionistas titulares de acções correspondentes ao número

mínimo imposto por lei imperativa e que lho requeiram em carta

com as assinaturas legalmente reconhecidas ou certificadas pela

sociedade em que se indiquem, com precisão, os assuntos que

deverão constituir a ordem do dia e se justifique a necessidade

de reunir a Assembleia Geral.

Quórum constitutivo e maiorias requeridas
A Assembleia Geral pode deliberar, em primeira convocação,

qualquer que seja o número de Accionistas presentes ou

representados, excepto sobre a alteração dos estatutos do Banco,

fusão, cisão, transformação, dissolução da Sociedade, ou outros

assuntos para os quais a lei exija maioria qualificada sem a

especificar. Nestes casos, é necessário que estejam presentes ou

representados Accionistas que detenham, pelo menos, acções

correspondentes a um terço do capital social.

Em segunda convocação, a Assembleia pode deliberar, seja qual

for o número de Accionistas presentes ou representados e o

capital por eles representado.

As deliberações relativas a matérias para as quais a lei exija um

quórum constitutivo de um terço do capital social têm de ser

aprovadas por dois terços dos votos emitidos, com excepção das

deliberações de alteração dos Estatutos relativas à limitação dos

direitos de voto emitidos por um só Accionista (n.º 4 e 5 do

artigo 12 e n.º 2 do artigo 30) e a deliberação sobre a

dissolução da Sociedade, relativamente às quais é exigida a

aprovação por 75% dos votos expressos.

Inclusão de assuntos na ordem de trabalhos
O Accionista ou Accionistas que possuam acções

correspondentes a, pelo menos, 5% do capital social podem

requerer que, na ordem de trabalhos de uma Assembleia Geral,

já convocada ou a convocar, sejam incluídos determinados

assuntos, devendo, para esse efeito, dirigir um requerimento por

escrito ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, nos cinco

dias seguintes à última publicação da convocatória respectiva. 

Direito à informação
No decorrer das Assembleias Gerais, qualquer Accionista pode

requerer que lhe sejam prestadas as informações necessárias

para formar opinião fundamentada sobre os assuntos sujeitos a

deliberação. 

3.2.11. Bloqueio das acções em caso de suspensão da AG
O Conselho de Administração obteve junto do Presidente da

Mesa da Assembleia Geral a indicação de que caso se verifique

uma situação de suspensão da sessão da Assembleia Geral, nos

termos previstos pelo artigo 387 do Código das Sociedades

Comerciais, e se tal suspensão for por um período superior a 5

dias úteis, a sua decisão será a de:

� não obrigar à manutenção do bloqueio durante o período até

que a sessão seja retomada;

� serem observados para a sessão em que os trabalhos sejam

retomados os procedimentos e prazos de bloqueio habituais

que se encontram previstos nos estatutos.

3.2.12. Meios humanos e logísticos postos à disposição do
Presidente da Mesa da AG
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral dispõe de recursos

humanos e logísticos de apoio adequados à programação,

preparação e condução da Assembleia Geral na medida em que

é apoiado em todo o processo por uma equipa multidisciplinar

integrada por responsáveis e elementos de apoio das direcções

Jurídica, Relações com Investidores, Títulos, Sistemas de

Informação, Relações Públicas, Aprovisionamento, Outsourcing E

e Património, e ainda pelo Secretário da Sociedade e o

Representante para as Relações com o Mercado e a CMVM.

Para além dos meios humanos, o BPI desenvolveu há vários anos

uma aplicação informática de suporte à organização e realização

de Assembleias Gerais, que lhe permite efectuar de uma forma

rápida, eficiente e fiável, as várias tarefas que ocorrem numa

Assembleia Geral, como sejam a credenciação dos Accionistas

participantes, o apuramento dos resultados das votações, do

quórum presente, etc. 

A preparação anual da Assembleia Geral Ordinária (AG) inicia-se

com cerca de 2 meses de antecedência, com a realização de

uma reunião de programação geral do evento participada pelos

responsáveis acima referidos. Nesta reunião são definidos os

procedimentos a adoptar, timings para a sua execução e as

responsabilidades de cada interveniente.

Relatório sobre o Governo do Grupo BPI  259

1) Nos termos do n.º 1 do artigo 376 do Código das Sociedades Comerciais, a Assembleia Geral dos Accionistas deve reunir, no prazo de três meses a contar da data de encerramento do
exercício, ou no prazo de cinco meses, tratando-se de sociedades que devam apresentar contas consolidadas ou que apliquem o método de equivalência patrimonial.

Principais direitos dos Accionistas consagrados no Código das

Sociedades Comerciais (Decreto-Lei n.º 76-A / 2006 de 29 Mar.).

Direitos:

� à informação (CSC, Título IV, Capítulo II, Secção III – art.

288 a 292);

� aos lucros (CSC, Título IV, Capítulo II, Secção IV – art. 294);

� a participar nas deliberações da sociedade (CSC, Título I,

Capítulo III, Secção II – art. 21).



19 Jan. 07
(10h00)

19 Jan. 07
(11h30)

19 Abr. 07 23 Abr. 08 22 Abr. 0920 Abr. 0620 Abr. 05

% de capital presente ou representado 56.5% 67.5% 77.57% 79.31% 64.83% 62.15% 78.62%

Relatório e contas 99.91% 100% – – 100% 100% 100%

Aplicação de resultados 100% 100% – – 100% 100% 99.98%

Apreciação geral da administração e fiscalização1 100% 100% – – 100% 100% 99.98%

Autorização para um aumento do capital social de
€ 760 000 000 para € 900 000 000 – – – – – 100% –

Aquisição e alienação de acções próprias 99.99% – – – 99.30% 99.60% 98.98%

Eleição trienal dos órgãos sociais 99.99%2 – – – – 99.60%2 –

Eleição dos membros da Comissão de Remunerações 
e definição do limite das remunerações fixas 
e variáveis dos membros do Conselho de Administração – – – – – 99.60% –

Eleição do Vice-Presidente da Mesa da AG – – 99.99% – – – –

Alteração dos estatutos – 77.4% – – – 100% 98.97%
a 96.7% e 100%

Alteração à composição do Conselho de Administração – 88.1% – – – – 99.03%
a 97.8%

Designação dos membros da Comissão de Auditoria – 97.40% – – – – –

Aprovação da política de dividendos a longo prazo – – – – 99.90% – –

Autorização para que o CA possa deliberar sobre 
a alienação das participações do Banco e da BPI Vida 
no capital social do BCP – – – 81.81% – – –

Aprovação do Programa de expansão da rede de balcões – – – 81.80% – – –

Eleição de membros suplentes do Conselho Fiscal – – – – – – 98.98%

1) Proposta de voto de confiança e louvor aos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal apresentada por um Accionista.
2) Proposta de um Accionista.

Resultados da votação das propostas apresentadas às Assembleias Gerais realizadas nos últimos cinco anos

As principais funções desempenhadas pelas direcções

intervenientes ao longo do processo podem ser sucintamente

descritas da seguinte forma:

� Direcção Jurídica: coordenação da elaboração de documentos

(convocatória, propostas, etc.) e apoio ao funcionamento da AG

em aspectos jurídico / legais e redacção de proposta de acta a

apresentar ao Presidente da Mesa.

� Direcção de Relações com Investidores: coordenação da

comunicação com os Accionistas e o mercado, incluindo a

gestão dos canais de apoio via Internet e telefone.

� Direcção de Títulos: coordenação e gestão operacional dos

procedimentos, incluindo os conducentes à participação dos

Accionistas na AG, e da realização do evento (controlo de

acesso, votação).

� Direcção de Sistemas de Informação: gestão dos sistemas

informáticos envolvidos.

� Direcção de Relações Públicas: apoio ao evento.

� Direcção de Aprovisionamento, Outsourcing e Património:

mailing.

3.2.13. Informação sobre os resultados das AG
O Banco BPI divulga desde 2002, imediatamente após a reunião

da Assembleia Geral, uma informação contendo a percentagem

de capital social presente, as deliberações tomadas e os

resultados das votações realizadas, através da publicação de um

comunicado no sistema de informação da CMVM (www.cmvm.pt)

e no sítio da Internet de Relações com Investidores do BPI

(www.ir.bpi.pt).

Entende-se que a divulgação dessa informação preenche a

finalidade prosseguida pela Recomendação 1.5.1. da CMVM,

não se justificando proceder à disponibilização do texto integral

das actas, texto o qual, aliás, os Accionistas poderão, verificados

que estejam os requisitos previstos pelo artigo 288 do Código

das Sociedades Comerciais, consultar. 

Por último, refira-se que as ordens de trabalhos das reuniões das

AG constam das convocatórias disponibilizadas no site do Banco.

As propostas apresentadas em Assembleia Geral têm sido,

consistentemente, aprovadas pela totalidade ou por uma maioria

muito significativa dos Accionistas presentes ou representados,

conforme é possível verificar no quadro que se segue.
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3.2.14. Assembleia realizada a 22 de Abril de 2009 
Em 2009 realizou-se uma única Assembleia Geral de

Accionistas, a qual teve lugar no dia 22 de Abril. Estiveram

presentes ou representados 216 Accionistas, detentores de

707 262 233 acções com direitos de votos correspondentes a

78.58% do capital social. Votaram ainda, por correspondência,

12 Accionistas, detentores de 301 326 acções (0.03%), pelo

que o capital com direito a voto totalizou 78.62%.

Por força das regras constantes dos números 4 e 5 do artigo 12

dos estatutos do Banco, o Accionista Criteria CaixaCorp, S.A.,

titular de 270 900 000 acções, a que corresponderiam

541 800 votos, viu esses votos reduzidos a 315 000. 

Igualmente, e por aplicação da mesma regra, o Accionista IPI  –

Itáusa Portugal Investimentos, SGPS, Lda. e o Accionista Carlos

da Camara Pestana, neste caso em virtude da sua qualidade de

gerente da referida sociedade, titulares, respectivamente, de

169 855 146 e 360 658 acções, a que corresponderiam,

tratando-se de entidades autónomas, 339 710 e 710 votos,

viram esses votos reduzidos a 314 333 votos para a primeira e a

667 votos para o segundo.

3.2.15. Assembleia Geral Anual agendada para 22 Abril de 2010
A Assembleia Geral Anual relativa ao exercício de 2009 está

agendada para o dia 22 de Abril de 2010, pelas 11 horas, na

Fundação de Serralves, na cidade do Porto.

3.3. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O Conselho de Administração é o órgão social ao qual estão

atribuídos os mais amplos poderes de gestão e de representação

da Sociedade, sem prejuízo dos poderes específicos que a lei

atribui ao Conselho Fiscal. As grandes linhas estratégicas do

Grupo BPI são por ele definidas. 

3.3.1. Composição
O Conselho de Administração do Banco BPI é, actualmente,

composto por 25 membros, dos quais sete constituem a

Comissão Executiva. 

O Conselho de Administração é constituído por um número

mínimo de onze e um número máximo de vinte e cinco membros,

eleitos pela Assembleia Geral que de entre eles designa o

Presidente e, se assim o entender, um ou mais Vice-Presidentes.

Sendo eleita uma pessoa colectiva, a ela caberá nomear uma

pessoa singular para exercer o cargo em nome próprio.

Presidente do Conselho de Administração
O Presidente do Conselho de Administração do Banco BPI é

Artur Santos Silva. 

Artur Santos Silva foi simultaneamente Presidente do Conselho

de Administração e Presidente da Comissão Executiva até à

Assembleia Geral de Accionistas de 20 de Abril de 2004. Nesta

data, cessou funções executivas, em consonância com o artigo

29, n.º 3 dos Estatutos do Banco, onde se determina que os

administradores que forem membros da Comissão Executiva

cessarão funções nesta Comissão uma vez aprovadas as contas

respeitantes ao exercício em que completem 62 anos. 

Cabe ao Presidente do Conselho de Administração coordenar a

actividade do Conselho, dirigindo as respectivas reuniões e velando

pela execução das suas deliberações. Ao Presidente compete ainda,

em primeira linha, a responsabilidade de representar a Instituição

junto dos poderes públicos e demais autoridades.
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Presenças na Assembleia Geral de 22 de Abril de 2009

% capital
social

N.º acções 
(milhões)

N.º
Accionistas

Presente ou representado 216 707.3 78.58%

Voto por correspondência 12 0.3 0.03%

Total 228 707.6 78.62%

Resultados da votação da AG de 22 de Abril de 2009

ContraA favor

Percentagem de
votos expressos1

Relatório de gestão e contas individuais e 
consolidadas do Banco BPI, relativas ao 
exercício de 2008 100%

Aplicação dos resultados do exercício de 2008 99.98% 0.02%

Apreciação geral da administração e fiscalização 
(voto de confiança e louvor ao Conselho de 
Administração e Conselho Fiscal) 99.98% 0.02%

Elevação do número de membros 
do Conselho de Administração 98.97% 1.03%

Eleição de novos membros do Conselho 
de Administração 99.03% 0.97%

Eleição de dois membros suplentes 
do Conselho Fiscal 98.98% 1.02%

Alteração do n.º 4 do artigo 12 dos Estatutos do Banco 100%

Aquisição e alienação de acções próprias 98.98% 1.02%

1) As abstenções não contam como votos expressos.

Data de nascimento

22 de Maio de 1941

Naturalidade

Portuguesa

Formação académica

1985: Stanford Executive Program, Stanford University
1963: Licenciatura em Direito na Universidade de Coimbra

Principais cargos desempenhados no Grupo BPI

Presidente do Conselho de Administração do Banco BPI

Experiência profissional

1977-78: Vice-Governador do Banco de Portugal
1975-76: Secretário de Estado do Tesouro
1968-75: Director do Banco Português do Atlântico
1963-67: Assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra,

nas cadeiras de Finanças Públicas e Economia Política

Artur Santos Silva (Presidente)
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3.3.2. Independência dos membros não-executivos
O quadro apresentado no ponto 3.3.1 relativo à composição do

Conselho de Administração, evidencia a situação individual de

cada um dos 18 Administradores não-executivos do Banco BPI

no que respeita ao referencial de independência previsto no

Regulamento n.º 1 / 2007 da CMVM.

Por outro lado, o Conselho de Administração do BPI apresenta

na declaração de cumprimento do presente relatório (pág.242),

a sua avaliação, devidamente fundamentada, quanto à

independência dos seus membros, à luz do referencial de

independência acima mencionado e em consonância com os 

princípios e recomendações da União Europeia relativos à

independência dos membros não-executivos do Conselho de

Administração, de acordo com os quais, a fixação dos critérios

para a determinação da independência dos seus membros

compete, fundamentalmente, ao próprio Conselho de

Administração, que pode considerar que, apesar de um

determinado Administrador não cumprir algum dos critérios

adoptados a nível nacional para apreciação da independência

dos Administradores, pode ser considerado independente, devido

a circunstâncias específicas da pessoa ou da sociedade, sendo o

inverso igualmente aplicável.

1) De acordo com os requisitos de independência aplicáveis aos membros do Conselho Fiscal previstos no artigo 414, n.º 5 do CSC e que, por força de uma recomendação da CMVM,
servem de referência para os membros não-executivos do Conselho de Administração:
a) O Administrador em causa não é titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital da sociedade; o Administrador em causa ocupa cargo(s) de direcção em

entidade(s) detentora(s) de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital do Banco BPI ou em entidade(s) do grupo daquela(s), circunstância que, no entendimento do
Conselho de Administração, não significa, nem tem como consequência que o referido Administrador deva ser considerado como pessoa que actua em nome ou por conta da(s)
entidade(s) acima mencionada(s); se porém, se interpretar em termos latos a expressão “actuação em nome ou por conta entidades detentoras de participação qualificada igual ou
superior a 2% do capital da sociedade”, de forma a que se considere existir tal actuação pelo simples facto de se ser dirigente da(s) referida(s) entidade(s), então o Administrador
indicado encontra-se nessa situação.

b) Foi reeleito por mais de dois mandatos, de forma contínua ou intercalada.
2) De acordo com as regras de incompatibilidade aplicáveis aos membros do Conselho Fiscal previstas no art. 414-A do CSC e que, por força de uma recomendação da CMVM, servem

de referência para os membros do Conselho de Administração não-executivos:
c) Exerce funções de administração ou de fiscalização em cinco ou mais sociedades.

O Administrador em causa não se encontra em nenhuma das situações mencionadas no n.º 1 do artigo 414-A do CSC que constituem o referencial em apreço.
3) Indicado pela Allianz Europe, Ltd. para exercer o cargo em nome próprio.

Composição do Conselho de Administração do Banco BPI Em 31 de Dezembro de 2009

Comissões consultivas do Conselho de Administração

Comissão 
Executiva

Comissão de
Auditoria e 

Controlo Interno

Comissão de
Governo da
Sociedade

Comissão 
de Nomeações,

Avaliação e
Remunerações

Referencial de
independência1

(nos termos do Reg.
1 / 2007 da CMVM)

Referencial de
incompatibilidade2

(nos termos do Reg.
1 / 2007 da CMVM)

Membros não-executivos

Presidente
Artur Santos Silva Presidente Presidente Presidente b)

Vice-Presidentes
Carlos da Camara Pestana Vogal a) b)

Fernando Ulrich Presidente - -

Rui Octávio Matos de Carvalho Vice-Presidente b)

Vogais
Alfredo Rezende de Almeida Vogal b)

António Domingues Vice-Presidente - - - - -

António Farinha Morais Vogal - - - - -

António Lobo Xavier Vogal Independente

Armando Leite de Pinho Vogal b) c)

Carlos Moreira da Silva Vogal Independente c)

Edgar Alves Ferreira Vogal a)

Henri Penchas Vogal a) c)

Herbert Walter3 Vogal a) c)

Ignacio Alvarez-Rendueles a)

Isidro Fainé Casas a) b) c)

José Pena do Amaral Vogal - - - - -

Juan Maria Nin a) c)

Klaus Dührkop a) b)

Manuel Ferreira da Silva Vogal - - - - -

Marcelino Armenter Vidal Vogal Vogal a) c)

Maria Celeste Hagatong Vogal - - - - -

Mário Leite da Silva a) c)

Pedro Barreto Vogal - - - - -

Roberto Egydio Setúbal a) b) c)

Tomaz Jervell Vogal b) c)
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O Conselho de Administração conclui, na mencionada avaliação,

que o envolvimento efectivo do conjunto dos membros

não-executivos, e o contributo que cada um empresta ao

desenvolvimento do Banco, fruto da complementaridade e

relevância dos seus conhecimentos, capacidade de apreciação e

experiências profissionais assegura um processo de tomada de

decisão independente.

3.3.3. Referencial de incompatibilidade
O anexo ao Regulamento n.º 1 / 2007 da CMVM, sobre a estrutura

do relatório de governo da sociedade estabelece um dever de

informação que consiste na identificação dos membros

não-executivos do Conselho de Administração que, embora não

directamente abrangidos pelas regras de incompatibilidade do n.º 1

do Artigo 414 – A do Código das Sociedades Comerciais aplicáveis

aos membros do Conselho Fiscal, não se encontrem em nenhuma

das situações nelas previstas (com excepção da alínea b)).

Em 31 de Dezembro de 2009 e na data de conclusão deste

relatório, oito Administradores, o Presidente Artur Santos Silva,

os Vice-presidentes Carlos Camara Pestana e Ruy de Carvalho, e

os vogais Alfredo Rezende de Almeida, António Lobo Xavier,

Edgar Alves Ferreira, Ignácio Alvarez-Rendueles e Klaus Dührkop

não se encontravam em nenhuma das situações previstas nas

regras de incompatibilidade acima referidas. Dez

Administradores encontravam-se numa das situações previstas,

por exercerem funções de administração ou de fiscalização em

cinco ou mais sociedades.

Os poderes do Conselho de Administração encontram-se

subordinados às deliberações dos Accionistas e às intervenções

do Conselho Fiscal, nos casos previstos na Lei e nos Estatutos.

3.3.4. Competências

� Designar, de entre os seus membros, a Comissão Executiva.

� Definir as políticas gerais do Grupo BPI, entendendo-se por

Grupo BPI, para este efeito, o conjunto das instituições de

crédito e sociedades financeiras dominadas directa ou

indirectamente pelo Banco BPI, S.A., incluindo as

entidades com contrato de gestão a assumir pelo BPI.

� Aprovar o plano estratégico e os planos e orçamentos,

tanto anuais como plurianuais, e as suas alterações, e

acompanhar periodicamente a sua execução.

� Preparar os documentos de prestação de contas e a

proposta de aplicação de resultados, a apresentar à

Assembleia Geral.

� Tomar a iniciativa de propor eventuais alterações de

estatutos e de aumentos de capital, e ainda de emissões

de obrigações que não caibam na sua competência,

apresentando as correspondentes propostas à Assembleia

Geral.

� Aprovar os códigos de conduta das sociedades que

dominar totalmente.

Compete, também, ao Conselho de Administração praticar

todos os demais actos necessários ou convenientes para a

prossecução das actividades compreendidas no objecto

social e, designadamente:

� representar a Sociedade em juízo ou fora dele, activa e

passivamente, instaurar e contestar quaisquer procedimentos

judiciais ou arbitrais, confessar, desistir ou transigir em

quaisquer acções e comprometer-se em arbítrios;

� adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens ou direitos;

� deliberar, nos termos do n.º 2 do artigo 3 dos Estatutos,

sobre a participação da Sociedade no capital social de

outras sociedades e em contratos de associação em

participação, em agrupamentos complementares de

empresas e em agrupamentos europeus de interesse

económico;

� aprovar participações em bancos e companhias de

seguros, bem como a sua alienação;

� aprovar operações de crédito a empresas ou grupos de

empresas com exposição superior a 300 M.€;

� designar os Administradores dos bancos controlados pelo

BPI;

� constituir mandatários para a prática de determinados

actos, ou categorias de actos, definindo a extensão dos

respectivos mandatos.

São, igualmente, competências do Conselho de

Administração as seguintes:

� fixar, na deliberação que proceder a esta delegação, os

poderes de gestão corrente da Comissão Executiva,

composta por três a nove membros;

� cooptar Administradores para o preenchimento das vagas

que venham a ocorrer;

� designar um secretário da Sociedade e um secretário

suplente;

� aprovar os regulamentos de funcionamento da Comissão

Executiva, bem como o da Comissão de Auditoria e

Controlo Interno, da Comissão de Nomeações, Avaliação

e Remunerações e o da Comissão de Governo da

Sociedade; estas duas últimas comissões devem elaborar

pareceres, pelo menos anualmente, para apreciação e

aprovação pelo Conselho de Administração.

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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3.3.5. Reuniões do Conselho de Administração
O Conselho de Administração reúne pelo menos trimestralmente

e sempre que convocado pelo seu Presidente ou por dois

Administradores.

As reuniões realizam-se, em cada ano, nas datas fixadas, o mais

tardar, na última reunião do ano anterior. De tais datas é dado

imediato conhecimento, por escrito, aos membros que não

participaram na reunião em que foram fixadas.

As reuniões são convocadas por escrito, com a antecedência

mínima de dez dias. Da convocatória consta a ordem de

trabalhos da reunião.

Até cinco dias antes da data designada para a reunião, cada um

dos Administradores comunica ao Secretário da Sociedade se

estará presente.

3.3.6. Ordem de trabalhos das reuniões 
O Presidente elabora a ordem de trabalhos de cada reunião do

Conselho de Administração que deverá ser expedida para os seus

membros juntamente com o respectivo aviso convocatório,

quando se trate de reuniões não marcadas no ano anterior.

Quando se trate de reuniões a efectuar em data preestabelecida

no ano anterior, a ordem de trabalhos será expedida com a

antecedência mínima de sete dias.

Os documentos respeitantes à reunião, salvo os que contiverem

informação financeira, são remetidos até sete dias antes da

mesma, na sua versão original, em português, acompanhados

dos respectivos sumários em língua inglesa.

Da ordem de trabalhos de cada reunião faz, obrigatoriamente,

parte a aprovação da acta da reunião anterior, bem como a

apreciação de informação sobre a situação do Grupo BPI e sobre

a evolução dos seus negócios.

Da ordem de trabalhos da última reunião de cada ano faz, ainda,

obrigatoriamente, parte a aprovação do Plano Operacional e

Orçamento Anual do Grupo BPI e dos bancos por ele dominados,

bem como o calendário das reuniões para o mesmo período, se

ainda não tiver sido estabelecido.

Da ordem de trabalhos da reunião preparatória da Assembleia

Geral faz obrigatoriamente parte:

� a deliberação sobre o relatório e as contas respeitantes ao

exercício transacto;

� a elaboração da proposta de distribuição de resultados a

apresentar à Assembleia Geral.

3.3.7. Funcionamento das reuniões
As reuniões do Conselho de Administração são presididas pelo

seu Presidente e, nas suas faltas ou impedimentos, por um dos

Vice-Presidentes, pela ordem que o Conselho tiver designado.

Na falta destes, caberá ao Conselho de Administração escolher

quem deverá desempenhar, na reunião, as respectivas funções.

Compete ao Presidente do Conselho de Administração dirigir a

reunião e formular, de forma adequada, as propostas a submeter

a decisão do Conselho.

Sempre que o entender conveniente, o Presidente ou quem o

substituir poderá encarregar um dos vogais de proceder à

elaboração de um relatório sobre qualquer das matérias

submetidas à apreciação do Conselho.

A língua das reuniões do Conselho de Administração é o

português, sem prejuízo de ser assegurada a tradução simultânea.

3.3.8. Participação nas reuniões
Podem ser chamados a participar nas reuniões Administradores

e quadros dos Bancos ou de outras sociedades do Grupo BPI

e/ou consultores seus, sempre que tal convenha ao bom

andamento dos trabalhos.

Às reuniões do Conselho de Administração assiste, também, o

Secretário da Sociedade ou o seu Suplente, cabendo-lhe

especialmente coadjuvar o Presidente na formulação das

deliberações, organizar o expediente das reuniões, assegurando

em especial o envio a todos os membros do Conselho de

Administração dos documentos pertinentes, e redigir as

respectivas actas.

Para o desempenho das suas funções e sempre que o entendam

conveniente, podem os membros do Conselho Fiscal, conjunta

ou separadamente, assistir às reuniões do Conselho de

Administração, devendo obrigatoriamente participar na reunião

em que se apreciem as contas do exercício. 

3.3.9. Deliberações
O Conselho de Administração considera-se validamente

constituído e em condições de deliberar, desde que esteja

presente ou representada a maioria dos seus membros, mas

nenhum deles pode representar em cada reunião mais de um

membro. A procuração deve assumir a forma de carta dirigida ao

Presidente e não poderá ser utilizada mais de uma vez.

As deliberações do Conselho de Administração são tomadas por

maioria absoluta de votos dos membros presentes ou

representados, tendo o Presidente voto de qualidade, em caso de

igualdade.
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Em circunstâncias excepcionais ou por motivos de reconhecida

urgência, o Presidente do Conselho de Administração pode

promover que sejam tomadas deliberações mediante circulação

de documentos por todos os membros do Conselho, desde que

todos estes dêem previamente o seu acordo a esta forma de

deliberação.

A circulação de documentos será, nestes casos, feita por correio,

fax ou correio electrónico, devendo a resposta de cada membro

ser dada por uma destas vias em prazo razoável, fixado pelo

Presidente em cada caso, de harmonia com a urgência e a

complexidade do assunto a apreciar.

3.3.10. Actas
Com respeito a cada reunião do Conselho de Administração é

redigido pelo Secretário da Sociedade, ou pelo respectivo

Suplente, um projecto de acta do qual constam as propostas

apresentadas, as deliberações sobre elas feitas e as declarações

de voto feitas por qualquer membro durante a reunião. Os

projectos são redigidos em português, com tradução para inglês.

As actas são lavradas em conformidade com as disposições

legais aplicáveis e registadas em livro próprio.

Sempre que tanto se torne necessário para assegurar a imediata

produção de todos os seus efeitos, as deliberações do Conselho

são imediatamente reduzidas a escrito.

3.3.11. Informação aos membros não-executivos 
Com o objectivo de manter os Administradores não-executivos

permanentemente informados sobre a situação do Grupo é-lhes

enviada mensalmente informação sobre a situação

económico-financeira consolidada do Grupo, bem como sobre a

evolução e situação das principais unidades de negócio e do

fundo de pensões do Banco BPI. Esta informação contém texto

justificativo das alterações mais salientes e inclui, sempre que

possível, a comparação da evolução no mês e a acumulada com

o orçamento e com o período homólogo do ano anterior.

Por outro lado o Presidente da Comissão Executiva remete ao

Presidente do Conselho de Administração as convocatórias e

disponibiliza as actas das respectivas reuniões.

Os Administradores não-executivos são regularmente informados

das principais decisões tomadas pela Comissão Executiva.

3.3.12. Regras relativas à nomeação e destituição
Os membros do Conselho de Administração são eleitos por

períodos de três anos, sendo sempre possível a sua reeleição.

Conforme referido no capítulo 3, os membros do Conselho de

Administração estão sujeitos a escrutínio e registo no Banco de

Portugal. Se o Banco de Portugal entender que o candidato a

membro não preenche os requisitos de idoneidade, experiência

profissional e disponibilidade, que assegurem uma “gestão sã e

prudente, tendo em vista, de modo particular, a segurança dos

fundos confiados”, pode recusar o seu registo. 

Nos termos do artigo 401 do CSC caso ocorra, posteriormente à

designação do Administrador, alguma incapacidade ou

incompatibilidade que constitua impedimento a essa designação

e o Administrador não deixe de exercer o cargo ou não remova a

incompatibilidade superveniente no prazo de 30 dias, deve o

Conselho Fiscal declarar o termo das suas funções. O Conselho

de Administração deverá então designar, por cooptação, um

outro para o substituir. Esta cooptação deverá ser ratificada na

primeira Assembleia subsequente. 

Um Administrador pode ser demitido por uma deliberação

tomada em Assembleia Geral de Accionistas por maioria

simples.

3.3.13. Acolhimento de novos Administradores
Importa ainda referir que é fornecido, no momento da entrada

de um novo Administrador, um documento contendo os estatutos

da Sociedade e os regulamentos das diversas comissões bem

como uma síntese do regime jurídico e regulamentar contendo

os direitos e deveres que lhe são exigidos, no âmbito das suas

novas funções. 

3.3.14. Responsabilidade e vinculação a códigos de conduta
A lei portuguesa1 estabelece que os Administradores são

solidariamente responsáveis para com a Sociedade e para com

os credores sociais2, respondendo pela inobservância culposa de

disposições legais e dos deveres estatutários.

1) Código das Sociedades Comerciais – Capítulo VII: “Responsabilidade civil pela constituição, administração e fiscalização da sociedade, art. 72 e 78”.
2) Quando o património da Sociedade se torne insuficiente para a satisfação dos referidos créditos.
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O Código das Sociedades Comerciais, no seu artigo 64, estipula

que os Administradores devem observar deveres de cuidado,

revelando a disponibilidade, a competência técnica e o

conhecimento da actividade da sociedade adequados às suas

funções, empregando nesse âmbito a diligência de um gestor

criterioso e diligente. Por outro lado, também lhes são impostos

deveres de lealdade à sociedade, atendendo aos interesses de

longo prazo quer dos Accionistas, quer dos outros sujeitos

relevantes para a sustentabilidade da sociedade, tais como os

seus Colaboradores, Clientes e Credores.

Os membros do Conselho de Administração estão vinculados a

um rigoroso dever de confidencialidade sobre as matérias

discutidas nas reuniões do Conselho.

Os membros do Conselho de Administração encontram-se

vinculados, de forma idêntica, a rigorosos deveres de informação

e actuação, com o objectivo de assegurar que, no desempenho

das suas funções, não possam vir a colocar-se em situação em

que haja ou possa haver conflitos de interesses.

Em apêndice a este relatório (páginas 331 a 340), é prestada

informação sobre as habilitações académicas e a experiência

profissional, bem como é apresentada uma relação dos cargos

desempenhados pelos membros do Conselho de Administração

do Banco BPI em empresas do Grupo BPI ou em outras

sociedades.

O Conselho de Administração reuniu por 8 vezes em 2009 e

2 vezes entre 1 de Janeiro de 2010 e 9 de Março de 2010,

tendo-se registado um nível médio de presenças de 78%,

excluindo as presenças por mandato de representação.

Durante o exercício de 2009, e nas duas reuniões de 2010

anteriormente referidas, o Conselho de Administração do Banco

BPI ponderou e aprovou, entre outras, as matérias que a seguir

se indicam:

3.3.15. Deveres de cuidado e lealdade no Código das Sociedades Comerciais

3.3.16. Exercício das funções do Conselho de Administração em 2009 e até 9 de Março de 2010

CONFLITOS DE INTERESSES

(Artigo 10 do Regulamento do Conselho de Administração)

� Os membros do Conselho de Administração devem dar conta

de qualquer interesse, directo ou indirecto, que eles, algum

dos seus familiares ou entidades a que profissionalmente se

encontrem ligados possam ter na Empresa em relação à qual

seja considerada a possibilidade de uma tomada de

participação ou de os bancos ou sociedades do Grupo BPI

concederem um financiamento ou prestarem algum serviço.

� Nas circunstâncias referidas no número anterior, deverão eles

descrever a natureza e extensão de tal interesse e, caso este

seja substancial, abster-se de participar na discussão e/ou

votação de qualquer proposta que à operação diga respeito.
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Datas (2009, excepto se
indicado de outro modo) Deliberações / Assuntos

Aprovação dos planos e orçamentos
Apreciação da estimativa de resultados para 2009.

Apreciação e aprovação do Plano e Orçamento para 2010.

Prestação de contas e proposta de aplicação de resultados
Apreciação e aprovação das contas consolidadas de 2008, bem como deliberação sobre a sua divulgação pública.

Apreciação e aprovação da proposta a apresentar à AGA a 22 de Abril de 2009, no sentido de em 2009 ser distribuído um 
dividendo de 0.0668 euros por acção relativo ao exercício de 2008. 

Aprovação do projecto de Relatório e Contas a apresentar à AGA de 22 de Abril de 2009.

Apreciação das contas consolidadas em 31 de Janeiro de 2009.

Apreciação das contas consolidadas em 31 de Março de 2009 bem como deliberação sobre a sua divulgação.

Apreciação das contas consolidadas em 30 de Junho de 2009 bem como deliberação sobre a sua divulgação.

Apreciação das contas consolidadas em 30 de Setembro de 2009 bem como deliberação sobre a sua divulgação.

Apreciação e aprovação das contas consolidadas de 2009, bem como deliberação sobre a sua divulgação pública.

Apreciação e aprovação da proposta de distribuição de dividendos do exercício de 2009, a apresentar à AGA a 22 de Abril 
de 2010, no valor de 0.078 euros por acção.

Aprovação do projecto de Relatório e Contas a apresentar à AGA de 22 de Abril de 2010.

Apreciação das contas consolidadas em 31 de Janeiro de 2010.

Iniciativas de apresentação de propostas à Assembleia Geral de Accionistas
Aprovação do projecto de Convocatória e propostas a apresentar à AGA de 22 de Abril de 2009.

Aprovação da proposta de alteração dos Estatutos do Banco BPI a submeter a aprovação da AGA em Abril de 2009.

Apresentações a realizar pelo Presidente do Conselho de Administração e pelo Presidente da Comissão Executiva na 
Assembleia Geral de Accionistas de 22 de Abril de 2009.

Aprovação do projecto de Convocatória e propostas a apresentar à AGA a realizar em 22 de Abril de 2010.

Análise da evolução das principais participações de capital e parcerias estratégicas
Apreciação da proposta de aquisição da COSEC apresentada pela Caixa Banco de Investimento em nome do Estado Português.

Situação do processo de alienação da COSEC.

Apreciação das condições de eventual alienação de 51% da Inter-Risco.

Acompanhamento da evolução das responsabilidades por pensões e dos activos dos fundos de pensões do Grupo BPI
Apreciação das responsabilidades por pensões de reforma e de sobrevivência e da respectiva cobertura pelo fundo de 
pensões, bem como da rendibilidade por este alcançada.

Acompanhamento da exposição do Banco aos riscos de maior dimensão e operações de financiamento
Apreciação das exposições a riscos de crédito superiores a 300 M.€.

Empréstimo para aquisição de acções BPI (aumento de capital 2008 e exercício de opções G do RVA) aos membros da CECA.

Emissão de obrigações
Aprovação da renovação / revisão do Euro Medium Term Note Programme (EMTN Programme).

Aprovação da renovação dos Programas de emissão de obrigações hipotecárias G e de obrigações sobre o sector públicoG.

Aprovação da renovação / revisão do Euro Medium Term Note Programme (EMTN Programme). 

Funcionamento interno
Informação sobre a actividade da Comissão de Auditoria e Controlo Interno.

Outros assuntos de interesse geral para a Sociedade
Análise do comportamento em bolsa das acções do Banco BPI.

Apreciação sobre a situação dos Mercados Financeiros e de Crédito.

Apreciação sobre a execução do programa de reformas antecipadas.

Posição do BPI no mercado ibérico de acções.

Impacto da crise nos mercados financeiros no BPI.

Situação e prioridades da Direcção de Sistemas de informação.

Situação e perspectivas económicas para Portugal, Angola e Moçambique.

Definição de mercados preferenciais de actuação da banca de investimento.

Actividade da área de gestão de activos do BPI.

18 Dez.

18 Dez.

23 Jan.

23 Jan.

6 Mar.

6 Mar.

22 Abr. 

23 Jul. 

22 Out.

2010: 29 Jan.

2010: 29 Jan.

2010: 9 Mar.

2010: 9 Mar.

12 Mar.

12 Mar.

22 Abr.

2010: 9 Mar.

18 Jun.

22 Out., 18 Dez.

22 Out.

23 Jan., 6 Mar., 22 Abr., 
23 Jul., 22 Out., 18 Dez. 
2010: 29 Jan., 9 Mar.

23 Jan., 6 Mar., 22 Abr., 
23 Jul., 22 Out., 18 Dez.
2010: 29 Jan., 9 Mar. 

22 Out.

23 Jan.

22 Abr.

2010: 29 Jan.

23 Jan., 6 Mar., 22 Abr., 
23 Jul., 22 Out., 18 Dez.
2010: 29 Jan., 9 Mar.

23 Jan., 6 Mar., 22 Abr., 
23 Jul., 22 Out., 18 Dez.
2010: 29 Jan., 9 Mar.

23 Jan., 6 Mar., 22 Abr., 
23 Jul., 22 Out.

6 Mar.

23 Jul.

22 Out.

22 Out.

18 Dez.

2010: 29 Jan.

2010: 29 Jan.

Principais deliberações do Conselho de Administração 
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3.4. COMISSÃO EXECUTIVA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
A Comissão Executiva dispõe de amplos poderes de gestão para

a condução da actividade corrente do Grupo, sendo o seu

exercício objecto de permanente acompanhamento pelo

Conselho de Administração. Estes poderes, delegados pelo

Conselho de Administração, estão concretamente expressos, em

cada momento, no regulamento de funcionamento do órgão.

Encontram-se, assim, vedados à Comissão Executiva todos os

actos de gestão que não se encontrem previstos na lista de

competências que faz parte do respectivo regulamento.

3.4.1. Composição 
A Comissão Executiva do Conselho de Administração (Comissão

Executiva, CECA) do Banco BPI é actualmente composta por

sete Administradores executivos profissionais e independentes

de quaisquer Accionistas ou interesses específicos.

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA

Presidente Fernando Ulrich

Vice-Presidente António Domingues

Vogais António Farinha Morais 

José Pena do Amaral

Manuel Ferreira da Silva

Maria Celeste Hagatong

Pedro Barreto

Principais áreas de responsabilidade dos membros da Comissão Executiva do Conselho de Administração do Banco BPI

Fernando Ulrich

Presidente Vice-Presidente

António Domingues José Pena do Amaral

Maria Celeste HagatongManuel Ferreira da Silva

António Farinha Morais

Pedro Barreto

Planeamento, Contabilidade e

Estatística; Private Banking;

Centros de Investimento; 

Gestão de Activos.

Financeira; Sistemas de

Informação; Investimentos

Alternativos e Produtos

Estruturados; Auditoria e

Inspecção; Segurança; Unidade

de Business Development –

África; Banco de Fomento Angola;

BCI (Moçambique).

Novos Canais; Marketing de

Particulares; Comunicação e

Gestão da Marca; Recursos

Humanos e Formação; 

Relações Públicas.

Acções; Corporate Finance;

Private Equity; Estudos

Económicos e Financeiros;

Relações com Investidores;

Sucursal BPI em Espanha.

Particulares, Empresários e

Negócios; Não Residentes;

Parcerias Comerciais;

Organização; Apoio e Optimização

Comercial.

Banca de Empresas; Banca

Institucional e Sector Empresarial

do Estado; Project Finance;

Marketing de Empresas e

Negócios; Financiamento à

Construção; Gabinete para

Angola; Sucursal Banco BPI em

Espanha.

Aprovisionamento, Outsourcing e

Património; Operações; Cartões e

Acquiring; Financiamento

Imobiliário; Análise e Controlo de

Riscos; Risco de Crédito;

Recuperação de Crédito; Jurídica;

Compliance; Participadas;

Seguros.



Por deliberação do Conselho de Administração, é delegada
na Comissão Executiva do Conselho de Administração a
gestão corrente da Sociedade, nesta se compreendendo
todos os poderes de gestão necessários ou convenientes
para o exercício da actividade bancária nos termos e com a
extensão com que a mesma é configurada na lei, e,
nomeadamente, poderes para decidir e para representar a
Sociedade nas seguintes matérias:

� operações de concessão de crédito ou financiamento;

� prestação remunerada de garantias pessoais;

� prestação de garantias reais que tenham por objecto
valores mobiliários e que sejam necessários ou
convenientes para a prossecução das actividades
compreendidas no objecto da Sociedade;

� realização de operações cambiais;

� realização de operações passivas;

� emissão de obrigações de caixa e instrumentos
financeiros de natureza similar;

� subscrição, aquisição, alienação ou oneração de
participações de capital em quaisquer sociedades, à
excepção das participações em Bancos e Companhias de
Seguros;

� aquisição, alienação ou oneração de quaisquer outros
valores mobiliários;

� aquisição, alienação e oneração de bens móveis e imóveis;

� aquisição de serviços;

� admissões, definição dos níveis, categorias, condições
remuneratórias e outras regalias dos Colaboradores, bem
como atribuição de cargos directivos;

� exercício do poder disciplinar e aplicação de quaisquer
sanções;

� abertura ou encerramento de sucursais ou agências;

� designação de quem deverá representar o Banco nas
assembleias gerais das sociedades suas participadas,
fixando o sentido de voto aí expresso;

� designação das pessoas que deverão exercer os cargos
sociais para os quais o Banco venha a ser eleito, bem
como das pessoas que o Banco deva indicar para se
candidatarem a quaisquer cargos sociais, salvo os
membros do Conselho de Administração dos Bancos que
a Sociedade controle;

� emissão de instruções vinculantes às sociedades que
estiverem com a Sociedade em relação de grupo
constituído por domínio total;

� representação do Banco em juízo ou fora dele, activa e
passivamente, compreendendo a instauração e
contestação de quaisquer procedimentos judiciais ou
arbitrais, bem como a confissão, desistência ou
transacção em quaisquer acções e a assunção de
compromissos arbitrais;

� constituição de mandatários, com ou sem procuração,
para a prática de determinados actos, ou categorias de
actos, definindo a extensão dos respectivos mandatos.

No que diz respeito às operações de concessão de crédito ou
de financiamento e à prestação remunerada de garantias
pessoais, não poderá resultar envolvimento em relação a
uma só entidade (ou, se a mesma estiver inserida num
grupo, em relação ao grupo) superior a 300 milhões de
euros. Acima deste montante, o envolvimento terá de ser
decidido em reunião plenária do Conselho de Administração.
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Todos os membros da Comissão Executiva desempenham um

papel activo na gestão corrente do negócio do Grupo, tendo sob

sua responsabilidade uma ou mais áreas específicas do negócio,

de acordo com o respectivo perfil e com as especializações

individuais, e correspondendo à distribuição de

responsabilidades que, em cada momento, no juízo da Comissão

Executiva, melhor contribui para o funcionamento eficaz e

equilibrado daquele órgão. Sem prejuízo da maior ou menor

concentração de um ou outro elemento numa determinada área,

o processo de tomada de decisão em matéria relacionada com a

condução operacional do Grupo desenrola-se de modo colegial e

é objecto de acompanhamento permanente pelo Conselho de

Administração.

É política do Grupo BPI que os elementos que integram a

Comissão Executiva apenas exerçam outros cargos sociais por

indicação do Banco quando este detém participações de relevo

nessas sociedades.

3.4.2. Presidente da Comissão Executiva 
O Presidente da Comissão Executiva do Conselho de Administração

é Fernando Ulrich. Foi designado pela primeira vez para exercer a

liderança executiva do Banco, por unanimidade, pelo Conselho de

Administração em 3 de Dezembro de 2003 com efeitos a partir da

Assembleia Geral de 20 de Abril de 2004. Foi reeleito na

Assembleia Geral de 20 de Abril de 2005 e novamente na AG de

23 de Abril de 2008, para um mandato de três anos que termina

em 31 de Dezembro de 2010, mantendo-se em funções, tal como

os restantes membros de órgãos sociais, até nova eleição desses

órgãos que, por regra, ocorre na AG de aprovação das contas do

último exercício do mandato. Foi, em 2005 e 2008, de novo

designado por unanimidade pelo Conselho de Administração para

exercer as funções de Presidente da Comissão Executiva.

As competências dos Presidentes do Conselho de Administração

e da Comissão Executiva encontram-se claramente definidas

pelos dois regulamentos relativos ao funcionamento e

competências dos respectivos órgãos. 

3.4.3. Competências

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO EXECUTIVA
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3.4.4. Reuniões da Comissão Executiva
A Comissão Executiva deve reunir pelo menos uma vez por mês

para tratar de assuntos de interesse geral relacionados com o

Banco BPI e com as suas participadas. Em regra, reúne

semanalmente.

No exercício de 2009, a Comissão Executiva reuniu 62 vezes.

3.4.5. Regras de funcionamento
A Comissão Executiva do Conselho de Administração só poderá

deliberar estando presente a maioria dos seus membros, não

sendo admitida a representação.

As deliberações da Comissão Executiva do Conselho de

Administração são tomadas por maioria absoluta de votos,

cabendo ao Presidente voto de qualidade.

Cabe ao Presidente coordenar as actividades da Comissão

Executiva do Conselho de Administração, dirigindo as

respectivas reuniões e velando pela execução das deliberações.

Na falta ou no impedimento do Presidente, as atribuições

referidas na alínea anterior caberão ao Vice-Presidente ou, na

ausência deste, ao membro mais antigo e, em caso de igual

antiguidade, ao mais velho. 

Os Administradores que sejam membros da Comissão Executiva

cessam funções na Comissão, assim que forem aprovadas as

contas respeitantes ao exercício em que completem 62 anos.

3.4.6. Informação ao Conselho de Administração e ao Conselho
Fiscal
O Presidente da Comissão Executiva envia ao Presidente do

Conselho de Administração e ao Presidente do Conselho Fiscal,

para seu conhecimento, as convocatórias das reuniões daquela

Comissão, em momento anterior ao da sua realização. As actas

das respectivas reuniões são, igualmente, disponibilizadas.

Os membros da Comissão Executiva prestam em tempo útil e de

forma adequada ao pedido as informações que lhes sejam

solicitadas por outros membros de órgãos sociais.

3.4.7. Comissões Executivas especializadas
Tendo presente a relevância que os riscos de crédito e os riscos

de mercado assumem na actividade bancária, bem como a

importância atribuída às tecnologias de informação como factor

de competitividade, existem três comissões especializadas, a

Comissão Executiva para os Riscos de Crédito, a Comissão

Executiva para os Riscos de Mercado e a Comissão Executiva

para as Tecnologias de Informação que integram, para além dos

membros da Comissão Executiva, os membros da alta direcção do

Grupo com as principais responsabilidades nas respectivas áreas.

3.4.7.1. Comissão Executiva para os Riscos de Crédito
A Comissão Executiva para os Riscos de Crédito é o órgão que

acompanha e decide a concessão e recuperação de crédito,

analisando obrigatoriamente todas as exposições de crédito

superiores a determinados limites a uma só entidade. Além dos

membros da Comissão Executiva, participam ainda nesta

Comissão os principais responsáveis das direcções relevantes.

3.4.7.2. Comissão Executiva para os Riscos de Mercado
A Comissão Executiva para os Riscos de Mercado é o órgão que

procede à análise de Riscos Globais (Riscos de Mercado,

Liquidez, Crédito, País, Operacionais, Outros). Além dos

membros da Comissão Executiva do Banco BPI, este órgão inclui

os primeiros responsáveis pelas direcções relevantes.

Composição da Comissão Executiva para os Riscos de Crédito

Comissão Executiva do Banco BPI Fernando Ulrich 

António Domingues 

José Pena do Amaral

Maria Celeste Hagatong

Manuel Ferreira da Silva

António Farinha Morais

Pedro Barreto

Direcção de Grandes Empresas Sul Francisco Costa
e Sucursal de Madrid

Direcção de Grandes Empresas Norte Maria do Carmo Oliveira

Direcção de Project Finance Miguel Alves

Direcção de Riscos de Crédito Luís Camara Pestana

Direcção de Empresas Sul e Ilhas Joaquim Pinheiro

Direcção de Empresas Centro Pedro Fernandes

Direcção de Banca Institucional / Filipe Cartaxo
Sector Empresarial do Estado

Direcção de Empresas Norte – Área João Azevedo Gomes
de Coordenação Região Porto

Direcção de Empresas Norte – Área Miguel Ribeiro
de Coordenação Região Norte

Direcção de Grandes Empresas Sul Pedro Coelho

Direcção Jurídica Alexandre Lucena e Vale

Composição da Comissão Executiva para os Riscos de Mercado 

Comissão Executiva do Banco BPI Fernando Ulrich

António Domingues

José Pena do Amaral

Maria Celeste Hagatong

Manuel Ferreira da Silva

António Farinha Morais

Pedro Barreto

Departamento de Estudos Económicos Cristina Veiga Casalinho 
e Financeiros

Direcções financeiras do Banco BPI Isabel Castelo Branco
e do Banco Português de Investimento

Departamento de Acções Paulo Freire Oliveira

Direcção de Análise e Controlo de Riscos Rui Martins dos Santos



Relatório sobre o Governo do Grupo BPI  271

3.4.7.3. Comissão Executiva para as Tecnologias de Informação
A Comissão Executiva para as Tecnologias de Informação é o

órgão que define e acompanha as prioridades do Banco no

âmbito dos sistemas de informação, bem como o controlo dos

projectos com estes relacionados. Além dos membros da

Comissão Executiva do Banco BPI, este órgão inclui os primeiros

responsáveis das direcções relevantes.

A política, os procedimentos e a repartição de competências

entre os vários órgãos e departamentos, em matéria de controlo

e gestão de riscos do Grupo – risco de crédito, risco de mercado,

risco de liquidez e risco operacional – encontram-se

pormenorizadamente descritos no capítulo 4 do presente

Relatório do Governo e em capítulo autónomo do Relatório de

Gestão, os quais devem ser lidos em conjunto.

3.5. CONSELHO FISCAL 
A composição do Conselho Fiscal rege-se pelo disposto na lei,

nos estatutos e no seu regulamento interno.

3.5.1. Composição
O Conselho Fiscal é composto por um presidente e dois vogais

efectivos, existindo ainda dois suplentes. Os membros do

Conselho Fiscal, incluindo o seu Presidente e, se os houver, um

ou mais Vice-Presidentes, são eleitos pela Assembleia Geral.

Os membros do Conselho Fiscal estão dotados das qualificações

técnicas – designadamente nas áreas do direito, da

contabilidade, da auditoria e da gestão financeira – e da

experiência profissional, incluindo o conhecimento operacional

sobre o comércio bancário, que lhes permite cumprir, de forma

efectiva as responsabilidades que lhes estão cometidas.

Composição da Comissão Executiva para as Tecnologias de
Informação

Comissão Executiva do Banco BPI Fernando Ulrich

António Domingues

José Pena do Amaral

Maria Celeste Hagatong

Manuel Ferreira da Silva

António Farinha Morais

Pedro Barreto

Direcção de Sistemas de Informação Maria Teresa Rocha

Direcção de Novos Canais Francisco Barbeira

Direcção de Marketing Particulares Paulo Vila Luz

Direcção de Marketing Empresas Frederico Silva Pinto
e Negócios

Direcção de Operações Manuel Maria Meneses

NacionalidadeTermo do
mandato actual1

Data da primeira
designação

Incompatibilidade
(de acordo com art.
414-A, n.º 1 CSC)

Independência
(de acordo com art.

414, n.º 5 CSC)

Presidente
Abel António Pinto dos Reis Cumpre Cumpre 23 Abr. 08 31 Dez. 2010 Portuguesa

Vogais
Jorge de Figueiredo Dias -2 Cumpre 21 Abr. 99 31 Dez. 2010 Portuguesa

José Neves Adelino Cumpre Cumpre 23 Abr. 08 31 Dez. 2010 Portuguesa

Suplentes
Rui Guimarães - - 22 Abr. 09 31 Dez. 2010 Portuguesa

Francisco Olazabal - - 22 Abr. 09 31 Dez. 2010 Espanhola

1) Assembleia Geral a realizar em 2011, em que ocorre a aprovação das contas do exercício de 2010.
2) É abrangido pela alínea c) do artigo 414 do CSC por ter sido reeleito para mais de dois mandatos nos órgãos sociais do BPI.

Composição do Conselho Fiscal do Banco BPI Em 31 de Dezembro de 2009

3.5.2. Requisitos de independência e regras relativas a
incompatibilidades
A lei portuguesa, nos artigos 414 e 414-A do Código das

Sociedades Comerciais (CSC), estabelece um conjunto de

requisitos de independência e situações de incompatibilidade.

A descrição desse regime, neste relatório é apresentada na

secção” Elegibilidade dos Órgãos de Administração e Fiscalização

– Requisitos consagrados na lei portuguesa” (pág. 256).

A situação de cada um dos membros do Conselho Fiscal perante

as referidas disposições é apresentada no quadro acima,

sublinhando-se o cumprimento, por todos os membros do

Conselho Fiscal de todos os critérios relativos à incompatibilidade

e à independência, com excepção, relativamente a um dos

membros, do critério de independência da alínea c) do artigo 414

do CSC por ter sido reeleito para mais de dois mandatos nos

órgãos sociais do BPI.

O Presidente do Conselho Fiscal cumpre todos os critérios

relativos à incompatibilidade e à independência acima referidos

e possui as competências técnicas adequadas ao exercício das

suas funções conforme se evidencia no seu curriculum vitae
apresentado em anexo a este relatório (pág. 331).

3.5.3. Competências do Conselho Fiscal 
Constituem competências centrais do Conselho Fiscal fiscalizar a

administração da Sociedade, vigiar o cumprimento da Lei e dos

Estatutos, verificar a exactidão dos documentos de prestação de

contas, fiscalizar a revisão de contas e a independência do

Revisor Oficial de Contas e do Auditor Externo, bem como

avaliar a actividade deste último. 
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No desempenho das funções, estatutária e legalmente

atribuídas, nomeadamente as previstas no artigo 420 do

Código das Sociedades Comerciais, compete ao Conselho

Fiscal:

� zelar pela observância das disposições legais e

regulamentares, dos estatutos e das normas emitidas

pelas autoridades de supervisão, bem como das políticas

gerais, normas e práticas instituídas internamente;

� certificar-se, no Banco BPI e demais empresas do Grupo,

sujeitas a supervisão em base consolidada, da

prossecução dos objectivos fundamentais fixados em

matéria de controlo interno e gestão de riscos pelo Banco

de Portugal e pela Comissão do Mercado de Valores

Mobiliários, nas directivas de supervisão dirigidas às

instituições de crédito e sociedades financeiras;

� avaliar da fiabilidade dos reportes prudenciais respeitantes

ao Grupo e empresas do Grupo sujeitas a esta obrigação;

� verificar a adequação e supervisionar o cumprimento das

políticas, dos critérios e das práticas contabilísticas

adoptadas e a regularidade dos documentos que lhes

servem de suporte;

� dar parecer sobre o relatório, as contas e as propostas

apresentados pelo Conselho de Administração;

� fiscalizar o processo de preparação e divulgação da

informação financeira pela sociedade.

Com respeito ao Revisor Oficial de Contas:
� propor à Assembleia Geral a sua nomeação;

� fiscalizar a revisão dos documentos de prestação de

contas da sociedade;

� fiscalizar a independência do Revisor Oficial de Contas e,

nesse quadro, apreciar e decidir, ouvida a Comissão de

Auditoria e Controlo Interno, sobre a prestação pelo

Revisor Oficial de Contas de serviços adicionais à

sociedade e sociedades do Grupo, bem como sobre as

respectivas condições. 

Com respeito ao auditor externo da sociedade:
� apresentar ao Conselho de Administração, a proposta

relativa ao auditor externo a contratar pela sociedade,

incluindo não só a proposta sobre quem deva prestar

esses serviços, como a proposta relativa à respectiva

remuneração;

� representar a sociedade, para todos os efeitos, junto do

auditor externo, sendo, designadamente, o primeiro

interlocutor da sociedade junto dele e o primeiro

destinatário dos respectivos relatórios;

� zelar para que sejam asseguradas ao Auditor Externo,

pela sociedade, condições adequadas para a prestação

dos seus serviços;

� fiscalizar a independência do Auditor Externo e, nesse

quadro, apreciar e decidir, ouvida a Comissão de Auditoria

e Controlo Interno, sobre a prestação pelo Auditor Externo

de serviços adicionais à sociedade e sociedades do seu

Grupo, bem como sobre as respectivas condições;

� avaliar, anualmente, a actividade desempenhada pelo

Auditor Externo;

� acompanhar as acções fiscalizadoras do Banco de

Portugal, da CMVM, do Instituto de Seguros de Portugal,

da Direcção Geral de Impostos e da Inspecção Geral de

Finanças realizadas ao Banco BPI e outras empresas do

Grupo sujeitas a supervisão em base consolidada;

� certificar-se da eficácia dos sistemas de controlo interno,

de auditoria interna e de gestão de riscos, devendo para

o efeito:

� avaliar os procedimentos operacionais, tendo em vista

certificar-se da existência de uma gestão eficiente das

respectivas actividades, através de adequada gestão de

riscos e de informação contabilística e financeira

completa, fiável e tempestiva, bem como de adequado

sistema de monitorização, através, nomeadamente, de:

i) avaliação dos procedimentos operacionais tendo em

vista a certificação da existência de um adequado

ambiente de controlo e gestão de riscos,

especificamente no que se refere aos seguintes riscos:
� risco operacional;
� risco de compliance E;
� risco de crédito;
� risco de mercado;
� risco de taxa de juro;
� risco de taxa de câmbio;
� risco de liquidez;
� risco reputacional;

ii) acompanhamento dos planos de actividade das

auditorias interna e externa e avaliação das

conclusões das respectivas acções de auditoria,

transmitindo ao Conselho de Administração as

recomendações que considere oportunas acerca das

matérias auditadas;
� apreciar os relatórios anuais produzidos pelas áreas

responsáveis pelas funções de:

i) compliance;
ii) gestão de riscos;

iii) auditoria interna;

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO FISCAL
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� apreciar o parecer do Revisor Oficial de Contas sobre a

adequação e eficácia do sistema de controlo interno

subjacente ao processo de preparação e divulgação de

informação financeira;

� emitir parecer anual, nos termos definidos pelo Banco

de Portugal, sobre: 

i) a eficácia, adequação e coerência dos sistemas de

controlo interno, gestão de riscos e auditoria interna

do Banco BPI e do Grupo; 

ii) os relatórios de controlo interno elaborados pelos

Conselhos de Administração do Banco BPI, do

Grupo e das entidades sujeitas a supervisão do

Banco de Portugal, em base consolidada;

� receber e dar seguimento às comunicações de

irregularidades apresentadas por Accionistas,

Colaboradores da sociedade e outros.

3.5.4. Funcionamento
Reuniões e deliberações
O Conselho Fiscal reúne-se, ordinariamente, pelo menos uma vez

em cada dois meses, e ainda, sempre que o seu Presidente o

entenda ou algum dos membros lho solicite.

Em caso de urgência, o Conselho Fiscal poderá reunir sem

observância de formalidades prévias, desde que os seus

membros manifestem a vontade de reunir e deliberar sobre

determinado assunto.

Para além dos membros do Conselho Fiscal podem estar presentes

nas respectivas reuniões, o Revisor Oficial de Contas,

Administradores, quadros da sociedade ou mesmo terceiros, desde

que convidados pelo Presidente ou por quem o substitua nessa

reunião, em função da conveniência face aos assuntos a analisar.

As deliberações do Conselho Fiscal são tomadas por maioria,

devendo os membros que com elas não concordarem fazer

inserir na acta os motivos da sua discordância.

Actas
De cada reunião será lavrada uma acta no respectivo livro ou em

folhas soltas, assinadas por todos os que nela tenham participado.

Das actas deve constar sempre a menção dos membros

presentes na reunião, bem como um resumo dos assuntos

tratados e das deliberações tomadas.

Os projectos de acta devem circular para aprovação de todos os

membros do Conselho, só sendo sujeitos a deliberação formal na

reunião seguinte.

Serviços de apoio
O Conselho Fiscal, para além de elementos de assessoria que

lhe possam estar afectos, poderá solicitar ao Conselho de 

Administração, quando entenda necessário, a colaboração de um

ou mais elementos, com experiência nas áreas da sua

competência, para prestação de informação e realização de

trabalhos visando fundamentar as respectivas análises e

conclusões. 

3.5.5. Representação da sociedade pelo Conselho Fiscal junto
do Auditor Externo
O Conselho Fiscal do Banco BPI representa a sociedade para

todos os efeitos junto do Auditor Externo, nos termos definidos na

lei, nos Estatutos e na Recomendação da CMVM II.4.4. relativa a

este tema, competindo-lhe designadamente, propor o prestador

destes serviços, a respectiva remuneração, zelar para que sejam

asseguradas dentro da empresa, as condições adequadas à

prestação de serviços, bem como ser o primeiro interlocutor da

empresa e o primeiro destinatário dos respectivos relatórios.

O Conselho Fiscal que se encontra em funções foi eleito em

Abril de 2008, na sequência da modificação do modelo de

governo nessa altura aprovada (do modelo anglo-saxónico para o

modelo latino). O Conselho Fiscal fixou a remuneração do

Auditor Externo para 2009.

3.5.6. Articulação entre o Conselho Fiscal e a Comissão de
Auditoria e Controlo Interno
Nos termos definidos pelos respectivos estatutos, existe, no

âmbito do Conselho de Administração uma Comissão de

Auditoria e Controlo Interno (CACI), formada por membros

não-executivos do Conselho de Administração. A existência desta

Comissão justifica-se, entre outras razões, pelo seguinte:

� existência de uma experiência já com bastantes anos e muito

positiva do funcionamento de uma estrutura no âmbito do

Conselho de Administração que tem por missão acompanhar e

fiscalizar a actividade da Comissão Executiva;



� convicção de que os membros não-executivos do Conselho de

Administração estão numa posição particularmente favorável

para exercer uma função de acompanhamento e fiscalização da

Comissão Executiva.

A CACI desempenha, assim, um papel muito relevante de

acompanhamento e fiscalização da Comissão Executiva, papel

este que complementa, mas não substitui, o papel que nesse

âmbito, e de acordo com a lei e os estatutos, é desempenhado

pelo Conselho Fiscal.

A orientação da articulação entre o Conselho Fiscal e a Comissão

de Auditoria e Controlo Interno é assegurada entre o Presidente

do Conselho Fiscal e o Presidente daquela Comissão.

Como se refere adiante a propósito do funcionamento da

Comissão de Auditoria e Controlo Interno, os membros do

Conselho Fiscal podem participar nas reuniões daquela Comissão

e têm acesso a toda a documentação distribuída para tais

reuniões, assistindo às explicações dadas pelos responsáveis de

cada uma das áreas objecto de análise, e colocando as questões

e pedidos de esclarecimento que os documentos em análise lhes

possam suscitar.

Sublinhe-se, como já anteriormente referido, que a articulação

entre o Conselho Fiscal e a CACI se tem revelado eficiente.

3.5.7. Articulação entre o Conselho Fiscal e o Conselho de
Administração
A orientação da articulação entre o Conselho Fiscal e o Conselho

de Administração é assegurada pelo Presidente do Conselho

Fiscal e pelo Administrador que o Conselho de Administração

designar para o efeito.

Os membros do Conselho Fiscal que participem em reuniões do

Conselho de Administração, nos termos dos artigos 421 e 422

do Código das Sociedades Comerciais, deverão dar prévio

conhecimento aos outros membros da sua intenção de participar

e deverão posteriormente informar os restantes membros acerca

das questões relacionadas com as funções do Conselho Fiscal

que, nessas reuniões, tenham sido tratadas.

O Conselho Fiscal pode solicitar informações à Comissão

Executiva do Conselho de Administração.

3.5.8. Articulação entre o Conselho Fiscal e a Direcção da
Sociedade
O Conselho Fiscal, sempre que o considere de interesse, poderá,

com conhecimento da Comissão Executiva, solicitar aos

responsáveis pelas diversas Direcções da Sociedade as informações

que entenda necessárias ao desempenho das suas funções.

3.5.9. Regras relativas à nomeação, substituição e destituição
dos membros do Conselho Fiscal
Os membros do Conselho Fiscal são eleitos pela Assembleia

Geral, nos termos do artigo 415 do CSC. Se a AG não o designar

o Conselho Fiscal deve designar o seu Presidente. As regras de

substituição dos membros do Conselho Fiscal constam do

mesmo artigo 415. A Assembleia Geral pode destituir, nos

termos do artigo 419 do CSC, os membros do Conselho Fiscal,

desde que ocorra justa causa.

3.5.10. Relatório anual sobre a actividade desenvolvida pelo
Conselho Fiscal
No ano de 2009 o Conselho Fiscal reuniu por 11 vezes, nas

quais estiveram presentes todos os seus membros, salvo em

duas ocasiões nas quais se registou uma ausência devidamente

justificada. Em 2010 e até à data de emissão do presente

relatório o Conselho Fiscal reuniu por duas vezes com todos os

membros presentes.

O Conselho Fiscal participou ainda em 2009 nas 10 reuniões da

Comissão de Auditoria e Controlo Interno, na reunião do

Conselho de Administração em que se procedeu à aprovação das

contas anuais e na reunião da Assembleia Geral do Banco BPI.

Em cumprimento da competência que lhe é atribuída pelo artigo

420 do CSC, o Conselho Fiscal elabora anualmente um relatório

sobre a sua actuação e emite um parecer sobre os documentos de

prestação de contas e sobre a proposta de aplicação de resultados,

apresentados pelo Conselho de Administração à Assembleia Geral.

O Relatório e Parecer do Conselho Fiscal, para além de integrar

o Relatório e Contas anual, é objecto de divulgação, em conjunto

com os documentos de prestação de contas no sítio da Internet

de Relações com Investidores em www.ir.bpi.pt

3.5.11. Avaliação do Auditor Externo pelo Conselho Fiscal

274 Banco BPI  |  Relatório e Contas 2009

DECLARAÇÃO

“O Conselho Fiscal do Banco BPI declara, para os efeitos

previstos no ponto II.4.5 do Código do Governo das Sociedades,

que acompanhou o trabalho do Auditor Externo, considerando

que o mesmo foi efectuado de acordo com as técnicas de

revisão e auditoria e satisfez as necessidades de

acompanhamento das contas da sociedade.”

12 de Março de 2010 

O Conselho Fiscal

Abel Pinto dos Reis – Presidente

Jorge Figueiredo Dias – Vogal

José Neves Adelino – Vogal
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3.6. COMISSÃO DE AUDITORIA E CONTROLO INTERNO
A Comissão de Auditoria e Controlo Interno é um órgão

consultivo do Conselho de Administração e compete-lhe, sem

prejuízo das competências que cabem ao Conselho Fiscal,

acompanhar a actividade da Comissão Executiva, acompanhar o

processo de preparação e divulgação da informação financeira e

a eficácia dos sistemas de controlo interno, de gestão de riscos e

de auditoria interna.

3.6.1. Composição
A Comissão de Auditoria e Controlo Interno é composta por três

a cinco membros do Conselho de Administração que não

integrem a Comissão Executiva prevista no artigo 18 dos �

Estatutos da Sociedade. Os membros da Comissão de Auditoria 

e Controlo Interno são nomeados pelo Conselho de Administração,

que designará igualmente um Presidente e um Vice-Presidente.

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE 

AUDITORIA E CONTROLO INTERNO

Presidente Artur Santos Silva

Vice-Presidente Ruy Matos de Carvalho

Vogais Alfredo Rezende de Almeida

Henri Penchas

Marcelino Armenter Vidal

3.6.2. Competências

Sem prejuízo das competências legais atribuídas ao Conselho

Fiscal, compete à Comissão de Auditoria e Controlo Interno:
� acompanhar a actividade da Comissão Executiva;

� zelar pela observância das disposições legais e

regulamentares, dos estatutos e das normas emitidas

pelas autoridades de supervisão, bem como das políticas

gerais, normas e práticas instituídas internamente;

� zelar pela adequação e cumprimento das políticas,

critérios e práticas contabilísticas adoptadas e a

regularidade dos documentos que lhe dão suporte; �

� apreciar a revisão legal de contas;

� acompanhar o processo de preparação e divulgação da

informação financeira;

� avaliar e promover a eficácia dos sistemas de controlo

interno, de gestão de riscos e de auditoria interna;

� zelar pela independência do Revisor Oficial de Contas,

nomeadamente quando este preste serviços adicionais à

sociedade.

No desempenho da competência “zelar pela observância

das disposições legais e regulamentares, dos estatutos e

das normas emitidas pelas autoridades de supervisão, bem

como pela das políticas gerais, normas e práticas

instituídas internamente", cabe à Comissão de Auditoria e

Controlo Interno, designadamente:

� promover, no Banco BPI e demais empresas do Grupo

sujeitas a supervisão em base consolidada, a prossecução

dos objectivos fundamentais fixados em matéria de

controlo interno e gestão de riscos pelo Banco de

Portugal e pela Comissão do Mercado de Valores

Mobiliários, nas directivas de supervisão dirigidas às

instituições de crédito e sociedades financeiras;

� avaliar a fiabilidade dos reportes prudenciais respeitantes

ao Grupo e empresas do Grupo sujeitas a esta obrigação;

� acompanhar todas as acções inspectivas do Banco de

Portugal, da CMVM, do Instituto de Seguros de Portugal,

da Direcção Geral de Impostos e da Inspecção Geral de

Finanças realizadas ao Banco BPI e demais empresas do

Grupo sujeitas a supervisão em base consolidada.

Para desempenho das competências “verificar a adequação

e supervisionar o cumprimento das políticas, dos critérios e

das práticas contabilísticas adoptadas e a regularidade dos

documentos que lhes servem de suporte”, “apreciar a

revisão legal de contas” e “acompanhar o processo de

preparação e divulgação da informação financeira”, a

Comissão de Auditoria e Controlo Interno apreciará,

designadamente:

� as demonstrações financeiras relativas ao Banco BPI e os

pareceres dos auditores externos sobre as mesmas;

� a fiabilidade da informação contabilística;

� o apuramento dos impostos sobre lucros;

� a evolução dos Fundos de Pensões do Banco BPI e

demais empresas do Grupo.

No desempenho da competência “avaliar e promover a

eficácia dos sistemas de controlo interno, de gestão de

riscos e de auditoria interna", cabe à Comissão de Auditoria

e Controlo Interno, no que respeita ao Banco BPI:

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO DE AUDITORIA E CONTROLO INTERNO
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Quanto ao sistema de controlo interno:

� avaliar os procedimentos operacionais, tendo em vista

promover a gestão eficiente das respectivas actividades,

através de adequado ambiente de controlo, sólida gestão

de riscos, eficiente sistema de informação e comunicação

e efectivo processo de monitorização do controlo interno;

� aprovar e acompanhar o plano de actividade da auditoria

interna, bem como acompanhar o plano de actividades

da auditoria externa, avaliar as conclusões das

respectivas acções de auditoria e transmitir à Comissão

Executiva e ao Conselho Fiscal as recomendações que

considere oportunas acerca das matérias auditadas;

� apreciar o relatório anual de controlo interno do Conselho

de Administração e tomar conhecimento do parecer anual

do Conselho Fiscal sobre a adequação e eficácia do

controlo interno e do parecer do Revisor Oficial de Contas

sobre o sistema de controlo interno subjacente ao processo

de preparação e divulgação de informação financeira.

Quanto ao sistema de gestão de riscos:

Risco operacional
� avaliar a eficácia e adequação dos procedimentos

operacionais e acompanhar as medidas tomadas para a

sua melhoria;

� avaliar o modelo de gestão do risco operacional;

� avaliar a eficácia e adequação dos sistemas informáticos,

designadamente quanto à documentação das aplicações

e à segurança dos dados, aplicações e equipamentos;

� verificar a existência e segurança dos activos;

� avaliar o controlo dos riscos inerentes às actividades em

outsourcing;

� tomar conhecimento dos valores agregados das perdas

operacionais ocorridas, da sinistralidade mais relevante e,

com carácter imediato, das perdas individuais superiores

a 2 milhões de euros;

� acompanhar o desenvolvimento e actualizações do plano

de continuidade de negócios;

� avaliar a fiabilidade do sistema de informação de gestão,

quer na área do negócio e controlo orçamental, quer na

área de controlo de riscos;

� tomar conhecimento dos principais dados estatísticos

sobre reclamações de Clientes;

� tomar conhecimento da actividade de prevenção do

envolvimento do Banco em operações de branqueamento

de capitais, dos principais processos relacionados com

este crime e, com carácter imediato, das ocorrências

envolvendo valor superior a 1 milhão de euros.

Risco de compliance
� avaliar a eficácia da gestão do risco de compliance,

apreciando os procedimentos instituídos e os

incumprimentos verificados;

� avaliar a eficácia do sistema de supervisão e controlo das

actividades de intermediação financeira do Banco BPI;

� tomar conhecimento de situações identificadas de risco

legal e contratual mais relevantes.

Risco reputacional
� avaliar a qualidade da prestação de serviços aos Clientes e

do respectivo controlo, designadamente através da análise

dos procedimentos de tratamento das reclamações e do

IQS (inquérito da qualidade de serviço);

� avaliar os processos de comunicação com Accionistas e

Investidores, Clientes e a Direcção Geral de Impostos;

� avaliar o plano de comunicação em cenários de crise;

� avaliar o controlo do cumprimento do Código de Conduta

do Grupo BPI e tomar conhecimento das deficiências

detectadas nesse controlo, bem como dos

incumprimentos ao Código;

� tomar conhecimento dos relatórios das agências de rating
sobre o rating G atribuído ao Banco BPI.

Risco de crédito
� acompanhar a evolução da aplicação do Acordo de

Basileia II e das Directivas comunitárias e orientações do

Banco de Portugal sobre a matéria, bem como dos

modelos de medição de risco e cálculo de fundos

próprios adoptados internamente;

� avaliar a consistência e eficácia dos modelos de gestão

de risco de crédito, designadamente dos sistemas de

rating e scoring G;

� apreciar os modelos de análise de imparidade e a evolução

da imparidade por segmentos de crédito a Clientes;

� apreciar a quantificação das provisões económicas

adequadas ao risco implícito da carteira de crédito do

Banco BPI;

� apreciar as alterações mais significativas das exposições

a risco de crédito superiores a 75 milhões de euros e

inferiores a 300 milhões de euros, bem como dos

Clientes com exposição superior a 25 milhões de euros

sem imparidade, mas cuja situação justifica

acompanhamento;

� acompanhar a evolução dos incumprimentos superiores a

100 mil euros e a noventa dias de Clientes com

exposição superior a 500 mil euros, bem como as

exposições a risco de crédito dos vinte Clientes com

maior imparidade mas sem execução judicial.
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Riscos financeiros do Grupo
� avaliar o modelo de gestão, situação e evolução dos

riscos de mercado, de taxa de juro, de liquidez, de

liquidação de operações cambiais e de crédito de

derivados, incluindo, quanto ao risco de liquidez, a

avaliação do respectivo plano de contingência.

Quanto ao sistema de auditoria interna:

� apreciar os planos de actividade da Auditoria Interna;

� obter informação, periodicamente actualizada, das áreas

ou assuntos abrangidos pelas auditorias realizadas pela

Auditoria Interna nos últimos 3 anos;

� apreciar as actividades desenvolvidas, em cada semestre,

pela Auditoria Interna;

� acompanhar a evolução dos principais processos a cargo

da Auditoria Interna.

Para o desempenho da competência “avaliar e promover a

eficácia dos sistemas de controlo interno, de gestão de

riscos e de auditoria interna”, cabe ainda à Comissão de

Auditoria e Controlo Interno, relativamente ao Grupo BPI:

Quanto aos sistemas de controlo interno e auditoria

interna: �

� cumprir as atribuições acima descritas sobre o sistema

de controlo interno e o sistema de auditoria interna,

relativamente às empresas do Grupo sujeitas a supervisão

em base consolidada.

Quanto ao sistema de gestão de riscos:

� cumprir as atribuições acima descritas sobre o sistema

de gestão de riscos relativamente às empresas do Grupo

sujeitas a supervisão em base consolidada, com as

adaptações resultantes da natureza, características e

actividade própria de cada uma.

Em concretização da competência “zelar pela

independência do Revisor Oficial de Contas,

nomeadamente quando este preste serviços adicionais à

sociedade”, são atribuições da Comissão de Auditoria e

Controlo Interno:

� supervisionar a actividade do Revisor Oficial de Contas;

� propor ao Conselho Fiscal, os honorários a pagar ao

Revisor Oficial de Contas pela prestação do serviço de

auditoria ao Banco e demais empresas do Grupo;

� propor, ao Conselho Fiscal, a aprovação da contratação

de serviços adicionais a prestar pelo Revisor Oficial de

Contas ao Banco BPI e demais empresas do Grupo, bem

como das respectivas condições de remuneração.

3.6.3. Funcionamento
A Comissão de Auditoria e Controlo Interno reúne pelo menos

bimestralmente ou sempre que for convocada pelo seu

Presidente. As reuniões realizam-se, em cada ano, nas datas

fixadas, o mais tardar na última reunião do ano anterior.

Da convocatória de cada reunião, a remeter pelo Presidente aos

membros da Comissão de Auditoria e Controlo Interno com a

antecedência mínima de sete dias, consta a respectiva ordem de

trabalhos. São elaboradas actas sucintas das reuniões da

Comissão de Auditoria e Controlo Interno, contendo as principais

questões abordadas e as conclusões aprovadas. Destas actas é

dado conhecimento ao Conselho de Administração.

Os documentos respeitantes à reunião são remetidos até sete

dias antes da data da sua realização.

As reuniões da Comissão de Auditoria e Controlo Interno são

dirigidas pelo seu Presidente, ou pelo Vice-Presidente nas suas

faltas, que orientará os respectivos trabalhos.

Nas reuniões da Comissão de Auditoria e Controlo Interno podem

participar, sem direito de voto, o Presidente da Comissão

Executiva do Conselho de Administração, os membros do

Conselho Fiscal, o Director-Geral responsável pela área de

auditoria interna do Grupo BPI, o Revisor Oficial de Contas e os

elementos de apoio que se revelem necessários.

Podem igualmente ser chamados a participar nas reuniões da

Comissão de Auditoria e Controlo Interno, sempre que tal

convenha ao bom andamento dos trabalhos, os Administradores e

Directores responsáveis pelas áreas cujos assuntos são analisados.

3.6.4. Estruturas de apoio
A Comissão de Auditoria e Controlo Interno pode designar,

quando entenda necessário, um ou mais elementos de apoio,

com experiência adquirida nas áreas da sua competência, para

prestação de informação e realização de trabalhos visando

fundamentar as respectivas análises e conclusões. A prestação

de informação incluirá:

� a evolução dos projectos e estudos em curso, no Banco BPI e

demais empresas do Grupo sujeitas a supervisão em base

consolidada, relacionados com o sistema de controlo interno;

� a evolução das iniciativas e produção normativa das

instituições de supervisão bancária nacionais e internacionais

em matéria de controlo interno.



A Comissão de Auditoria e Controlo Interno dispõe de um

secretariado dirigido por titular que fica subordinado funcional e

hierarquicamente ao Presidente da Comissão de Auditoria e

Controlo Interno.

A Comissão de Auditoria e Controlo Interno pode igualmente

solicitar a colaboração de um elemento para apoiar o

secretariado na preparação e realização das reuniões, bem como

para a elaboração das respectivas actas.

3.6.5. Actividade
Durante o ano de 2009, a Comissão de Auditoria e Controlo

Interno reuniu por 10 vezes. A média de assiduidade às reuniões

foi de 74%. Em 2010, e até à data de aprovação do presente

relatório, a Comissão de Auditoria e Controlo Interno reuniu 2

vezes e a respectiva assiduidade foi de 80%.
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Por deliberação da Assembleia Geral de Accionistas de 23 de

Abril de 2008, foi alterado o modelo de gestão e fiscalização

da sociedade, tendo sido adoptado o modelo “latino”, em lugar

do modelo “anglo-saxónico” até então em vigor. Assim, nos

termos do artigo n.º 278, n.º 1 do Código das Sociedades

Comerciais, a administração e fiscalização do Banco passaram

a ser asseguradas por um Conselho de Administração, um

Conselho Fiscal e um Revisor Oficial de Contas.

Em consequência, foi extinta, naquela data, a Comissão de

Auditoria, a qual, no modelo anteriormente adoptado, era o órgão

de fiscalização da sociedade, ao qual estavam atribuídas as

competências actualmente desempenhadas pelo Conselho Fiscal.

Foi, contudo, igualmente decidido na referida Assembleia Geral

– tendo presente a experiência positiva decorrente da

existência, desde 1999, de um órgão com idênticas

características – criar, como órgão consultivo e de apoio ao

Conselho de Administração, a actual Comissão de Auditoria e

Controlo Interno. Esta Comissão tem por missão, sem prejuízo

das competências legalmente atribuídas ao Conselho Fiscal

nessas matérias, acompanhar a actividade da Comissão

Executiva e o processo de preparação e divulgação da

informação financeira e zelar pela eficácia dos sistemas de

controlo interno, de gestão de riscos e auditoria interna e pela

independência dos auditores externos.

As principais competências da Comissão de Auditoria e

Controlo Interno, descritas no respectivo regulamento, são, em

resumo, as seguintes:

� acompanhar a actividade da Comissão Executiva;

� zelar pela observância das disposições legais e

regulamentares, dos estatutos e das normas emitidas pela

autoridades de supervisão, bem como das políticas gerais,

normas e práticas instituídas internamente;

� verificar a adequação e supervisionar o cumprimento das

políticas, critérios e práticas contabilísticas adoptadas e a

regularidade dos documentos que lhe dão suporte;

� apreciar a revisão legal de contas;

� acompanhar o processo de preparação e divulgação da

informação financeira;

� avaliar e promover a eficácia dos sistemas de controlo

interno, de gestão de riscos e de auditoria interna.

Nos termos do regulamento, a Comissão de Auditoria e

Controlo Interno é actualmente composta por cinco

administradores não-executivos.

Considerando o interesse para o exercício das competências

legalmente atribuídas ao Conselho Fiscal das matérias e

assuntos tratados nas reuniões da Comissão de Auditoria e

Controlo Interno, os membros do Conselho Fiscal têm assistido

e participado nas referidas reuniões. 

Nos termos do respectivo regulamento, participaram também

regularmente nas reuniões, sem direito a voto, o Presidente da

Comissão Executiva do Conselho de Administração, o

representante do Revisor Oficial de Contas (Deloitte e

Associados, S.R.O.C.) e o responsável pela Direcção de

Auditoria e Inspecção.

Foram, além disso, chamados a participar nas reuniões os

Administradores e Directores responsáveis pelas áreas cujos

assuntos foram analisados.

A Comissão reúne pelo menos bimestralmente ou sempre que

convocada pelo seu Presidente, sendo o calendário anual das

reuniões fixado na última reunião do ano anterior.

São elaboradas actas das reuniões, contendo as principais

questões abordadas e as conclusões aprovadas, das quais é

dado conhecimento ao Conselho de Administração, na reunião

que se segue à reunião da Comissão a que dizem respeito.
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Durante o ano de 2009, a Comissão de Auditoria e Controlo

Interno realizou dez reuniões, correspondendo ao dobro das

efectuadas no ano anterior, com o objectivo de permitir a

análise aprofundada dos assuntos mais relevantes relacionados

com as competências que lhe estão atribuídas. 

Conforme permitido pelo regulamento da Comissão, e

considerando o interesse de que as matérias e assuntos tratados

nas reuniões da Comissão se revestem para o desempenho das

funções legalmente cometidas ao Conselho Fiscal, os membros

deste órgão social assistiram a todas as referidas reuniões.

Igualmente nos termos do regulamento, participaram também

regularmente nas reuniões, sem direito a voto, o Presidente e

Vice-Presidente da Comissão Executiva do Conselho de

Administração, o representante do Revisor Oficial de Contas

(Deloitte & Associados, S.R.O.C.) e o responsável pela Direcção

de Auditoria e Inspecção (DAI).

Foram, além disso, chamados a participar nas reuniões os

Administradores e Directores responsáveis pelas áreas cujos

assuntos foram analisados.

As análises efectuadas e as decisões tomadas

fundamentaram-se principalmente nos trabalhos desenvolvidos

pelos Auditores Externos, pela DAI e pelas restantes Direcções

do Banco no âmbito das respectivas funções. Foram também

suportadas, quando foi caso disso, pelas acções de inspecção e

pelas comunicações das autoridades de supervisão.

Resume-se seguidamente a actividade desenvolvida pela

Comissão em 2009, enquadrando-a nas competências que lhe

estão atribuídas.

1. Zelar pela observância das disposições legais e

regulamentares, das normas emitidas pelas autoridades de

supervisão, dos estatutos e das políticas gerais, normas e

práticas internas

A Comissão acompanhou o cumprimento das normas legais,

regulamentares e internas nas diversas áreas abrangidas pelas

acções de auditoria e revisões de procedimentos das Auditorias

Interna e Externa. Para o efeito, não só apreciou as conclusões

dessas intervenções, as quais lhe foram regularmente

submetidas, como acompanhou a concretização das

recomendações delas resultantes.

De salientar, em especial, a análise levada a efeito, na reunião

de Janeiro, das conclusões da revisão efectuada pela Deloitte

aos controlos instituídos internamente para cumprimento das

normas tributárias relacionadas com o imposto municipal sobre

transacções de imóveis (IMT), IVA e comprovação da qualidade

de não residente nas sucursais financeiras exteriores da

Madeira e Santa Maria e quanto às contas de emigrantes.

A Comissão analisou, por outro lado, na reunião de Maio, o

trabalho de revisão, efectuado igualmente pelos Auditores

Externos, do cálculo dos requisitos de capital para risco de

crédito de acordo com o método standard de Basileia II.

Foi também objecto de acompanhamento pela Comissão a

concretização do projecto de implementação da Directiva dos

Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF), sendo

designadamente de destacar, neste âmbito, a apreciação, nas

duas reuniões atrás referidas, de relatórios da DAI respeitantes

à gestão discricionária de carteiras na área de “Private

Banking” e na BPI Gestão de Activos.

Igualmente se analisou, na reunião de Maio, o relatório

elaborado por aquela Direcção sobre a fiabilidade dos reportes

prudenciais destinados ao Banco de Portugal.

No âmbito do acompanhamento das acções inspectivas, a

Comissão inteirou-se, na reunião de Julho, das conclusões

constantes das versões finais das auditorias realizadas pela

Inspecção Geral de Finanças ao crédito à habitação bonificado. 

Por último, cabe assinalar a pormenorizada informação

fornecida à Comissão, na reunião de Abril, pelo Presidente e

Vice-Presidente da Comissão Executiva acerca das alterações à

política monetária introduzidas pelo Banco Nacional de Angola.

2. Zelar pela adequação e cumprimento das políticas, critérios

e práticas contabilísticas, apreciar a revisão legal de contas e

acompanhar o processo de preparação e divulgação da

informação financeira

A verificação do cumprimento das políticas, critérios e práticas

contabilísticas e da fiabilidade da informação financeira foi

também assegurada, em primeira linha, através da apreciação

das conclusões das auditorias e revisões de procedimentos

efectuados, durante o exercício, pelas Auditorias Interna e

Externa.

RELATÓRIO DE ACTIVIDADE DA COMISSÃO DE AUDITORIA E CONTROLO INTERNO EM 2009
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Além disso, a Comissão analisou, em detalhe, os resultados

consolidados do Banco BPI respeitantes a Dezembro de 2008,

bem como os relativos ao primeiro, segundo e terceiro

trimestres de 2009. Já em Janeiro de 2010, apreciou os

resultados reportados a Dezembro de 2009.

Apreciou também, na reunião de Março, o projecto do Relatório

de Gestão do Conselho de Administração relativo ao exercício

de 2008 e, ainda quanto a este mesmo exercício, os projectos

de parecer do Conselho Fiscal sobre o relatório e contas e os

projectos de certificação legal das contas e relatório de

auditoria do Revisor Oficial de Contas. Na reunião de Outubro,

analisou o relatório e contas respeitantes ao primeiro semestre

de 2009.

Igualmente examinou as principais conclusões do conjunto de

procedimentos de revisão das demonstrações financeiras do

Banco BPI e Banco Português de Investimento, levados a

efeito pela Deloitte relativamente a 31 de Março e 30 de

Setembro de 2009. Procedeu ainda a igual análise quanto às

demonstrações financeiras do Banco de Fomento Angola

respeitantes ao primeiro semestre de 2009.

Foram ainda objecto de apreciação algumas matérias

específicas no âmbito das políticas e práticas contabilísticas,

entre as quais a revisão das declarações modelo 22 do Banco

BPI e Banco Português de Investimento, levada a efeito pelos

Auditores Externos e apresentada na reunião de Maio.

A Comissão acompanhou também regularmente a evolução do

Fundo de Pensões do Banco BPI, inteirando-se das tendências

registadas no mercado da gestão de activos, da política de

investimentos seguida e dos pressupostos actuariais utilizados

no cálculo das respectivas responsabilidades e alterações nele

introduzidas.

3. Avaliar e promover a eficácia do sistema de controlo interno

Constituiu permanente preocupação da Comissão a avaliação e

promoção da eficácia dos sistemas de controlo interno dentro

do Grupo BPI.

Nesse sentido, a Comissão avaliou regularmente os

procedimentos operacionais das empresas do Grupo, incluindo

sucursais e filiais, e os instituídos quanto a áreas e processos

específicos do Banco BPI e Banco Português de Investimento.

A avaliação efectuada assentou essencialmente nas conclusões

das revisões de procedimentos dos Auditores Externos e das

acções de auditoria e inspecção da Auditoria Interna, bem

como nas apresentações e esclarecimentos a cargo das

Administrações e Direcções responsáveis, tendo sido

transmitidas à Comissão Executiva as recomendações

consideradas relevantes.

Constituiu, por outro lado, importante indicador a informação,

periodicamente fornecida pela Auditoria Interna, sobre o grau

de cumprimento e a previsão dos prazos de implementação das

recomendações formuladas por aquela Auditoria e pelos

Auditores Externos. Na reunião de Julho, a Comissão

inteirou-se do ponto de situação sobre o cumprimento dessas

recomendações, o qual incluiu os comentários das Direcções

objecto das auditorias concluídas em 2008.

Outro elemento de apreciação consistiu na regular

apresentação, pela Auditoria Interna, de mapas indicativos das

áreas e temas abrangidos pelas auditorias realizadas por aquela

Direcção nos últimos três anos.

Procurou-se assim promover a desejável abrangência das acções

de auditoria e a sua contribuição para o aperfeiçoamento dos

sistemas de controlo interno. Serão descritos em mais detalhe

as acções desenvolvidas nestes domínios, nos capítulos

dedicados à verificação da eficácia da gestão de riscos e ao

acompanhamento da actividade das Auditorias.

Foi igualmente objecto de atenta análise ao longo do exercício,

dada a utilidade de que se reveste no âmbito do controlo

interno, o documento “Riscos económico-financeiros –

Actividade Doméstica”, elaborado trimestralmente pela

Direcção de Planeamento e contendo uma análise detalhada

dos principais riscos da actividade doméstica do Grupo BPI,

designadamente os relativos às carteiras de crédito e de

títulos, liquidez, riscos país e cambial e participações em

empresas associadas.

Em domínios mais específicos, assinale-se a apreciação do

primeiro relatório do Banco BPI sobre o “ICAAP – Internal

Capital Adequacy Assessment Process”, a enviar ao Banco de

Portugal nos termos da Instrução n.º 15 / 2007. 

Por outro lado, a Comissão passou em revista, na reunião de

Maio, os aspectos mais significativos e as principais regras de

gestão dos riscos operacional, de compliance, de crédito, de

mercado, de liquidez e cambial do Banco de Fomento Angola,

tendo o Presidente da respectiva Comissão Executiva prestado

os necessários esclarecimentos sobre essas matérias.
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No que respeita ao cumprimento dos deveres de reporte às

autoridades de supervisão sobre a adequação e eficácia dos

sistemas de controlo interno implantados, nos termos das

disposições regulamentares do Banco de Portugal, CMVM e

Instituto de Seguros de Portugal, a Comissão analisou:

� os relatórios sobre as funções de gestão de riscos,

compliance e auditoria interna no Grupo BPI, elaborados

pelos respectivos responsáveis;

� os relatórios anuais de controlo interno, enviados ao Banco

de Portugal e CMVM, de todas as empresas e sucursais

off-shore do Grupo sujeitas a supervisão em base

consolidada;

� os pareceres dos respectivos órgãos de fiscalização e

revisores oficiais de conta, os quais se destinaram a

acompanhar os relatórios de controlo interno;

� o relatório anual sobre a estrutura organizacional e os

sistemas de gestão de risco e controlo interno da BPI Vida,

enviado ao Instituto de Seguros de Portugal, e o parecer da

Deloitte sobre o mesmo.

4. Avaliar e promover a eficácia do sistema de gestão de riscos

a) Risco operacional

Um dos principais meios utilizados na avaliação da eficácia do

controlo do risco operacional consistiu igualmente na

apreciação das conclusões e recomendações resultantes das

auditorias e revisões de procedimentos realizados pelas

Auditorias Interna e Externa, em conjunto com os responsáveis

das Direcções e Empresas do Grupo objecto dessas acções,

visando a análise e melhoria do controlo interno instituído.

O procedimento atrás referido permitiu identificar as

deficiências mais relevantes e, quando foi caso disso, emitir

orientações para os órgãos auditados, ou transmitir sugestões à

Comissão Executiva, quanto às matérias em causa.

No decurso de 2009, as auditorias e revisões de

procedimentos, apreciados segundo aquele método, incidiram

sobre as seguintes áreas:

(i) Revisões de procedimentos dos Auditores Externos:
� Valorização da carteira de títulos do Banco BPI

� Área fiscal – IMT, IVA, isenção das zonas francas

� Direcção Financeira – Área de Produtos de Balanço

� Controlos gerais informáticos – Aplicações SITI e GIAF

� Revisão das declarações modelo 22 do IRC

� Valorização das obrigações emitidas pelo Grupo BPI

� BPI Gestão de Activos – Gestão de fundos de investimentos

mobiliários

� Cálculo dos requisitos de capital para risco de crédito

� BFA – Aquisição de bens e serviços e imobilizado

� Banco Português de Investimento – Operações de corretagem

por conta de Clientes

� BFA – Controlos gerais informáticos e tratamento de

informação financeira

� BFA – Operações sobre o estrangeiro

� Gestão e registo de cauções na aplicação de garantias e colaterais

� Direcção Financeira – Área de Tesouraria

(ii) Auditorias da Direcção de Auditoria e Inspecção do Banco BPI:
� Banco Português de Investimento (Private Banking) – Gestão

discricionária de carteiras de particulares

� Banco BPI Cayman

� Sucursais Financeiras Exteriores de Santa Maria e Madeira

� Sucursal de Macau

� BPI Gestão de Activos – Gestão discricionária de carteiras

� Direcção de Operações – Transferências emitidas e

pagamentos processados

� Sucursal de Paris

(iii) Auditorias da Direcção de Auditoria e Inspecção do BFA
� Relatório de sinistralidade – exercício de 2008

� Conta “Operações Activas a Regularizar”

A Comissão tomou, além disso, conhecimento, nas reuniões de

Janeiro e Julho, de todas as ocorrências averiguadas pela DAI

que geraram prejuízo, respectivamente no segundo semestre de

2008 e primeiro semestre de 2009, tendo analisado as causas

operacionais dessas ocorrências e as medidas para a sua

eliminação.

Foram também apreciadas, naquelas duas reuniões, a síntese

semestralmente elaborada pela Direcção de Novos Canais acerca

das reclamações de Clientes recebidas no Banco BPI nos

semestres atrás referidos, bem como as melhorias de natureza

operacional introduzidas, decorrentes das situações reclamadas. 

A Direcção de Compliance deu conhecimento, por seu lado, na

reunião de Janeiro, da actividade por ela desenvolvida, durante

o segundo semestre de 2008, no quadro de prevenção de
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branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo,

incluindo as acções de controlo realizadas.

A actividade de outsourcing foi igualmente objecto de exposição

à Comissão na reunião de Setembro, por parte da Direcção de

Aprovisionamento, Outsourcing e Património, a qual descreveu

os mecanismos implantados internamente, bem como os

procedimentos previstos nos contratos celebrados com os

fornecedores de serviços, para assegurar o adequado controlo

deste tipo de actividade, em qualidade e em níveis de preço.

Procedeu-se também à apresentação, na reunião de Abril,

do relatório anual de actividade relativo à gestão do risco

operacional no Grupo BPI durante o ano de 2008, cuja

coordenação é assegurada pela Área de Risco Operacional da

Direcção de Organização. Através do documento apresentado,

a Comissão tomou conhecimento das diligências desenvolvidas

para promover a auto-avaliação daquele risco e o adequado

reporte dos respectivos eventos, bem como das tarefas

programadas nesta área para 2009.

De salientar, por último, que a Comissão examinou, na reunião

de Maio, as linhas fundamentais do “Plano de Contingência”

do Banco BPI nas suas diversas vertentes, incluindo as tarefas

em curso destinadas a assegurar a coerência entre os diversos

planos parcelares e a certificação dos planos de contingência

das principais prestadores de serviços ao Banco.

b) Risco de Crédito

Constituiu ponto habitual da ordem de trabalhos da Comissão a

análise da evolução da situação e responsabilidades dos

Clientes objecto de acompanhamento pela Direcção de Riscos

de Crédito Empresas e pela Direcção de Recuperação de

Crédito a Empresas, Empresários e Negócios e que se

encontrem nas seguintes situações:

� incumprimentos superiores a 100 mil euros de Clientes com

exposição superior a 500 mil euros;

� vinte maiores imparidades individuais, excluindo Clientes em

recuperação / execução judicial;

� grupos em observação, sem imparidades e com exposição

superior a 25 milhões de euros.

Adicionalmente, procedeu-se à análise, nas reuniões de Julho e

Dezembro, da situação dos Clientes com exposição de risco de

crédito superior a 75 milhões de euros e inferior a 300 milhões

de euros, sendo que as exposições acima deste último

montante são analisadas pelo Conselho de Administração.

A apreciação destas matérias foi sempre apoiada por

esclarecimentos prestados pelo Administrador e Directores

Centrais responsáveis por aquelas Direcções, com especial

incidência nos casos indiciadores de maior risco ou com maior

dimensão.

Foram igualmente analisados os relatórios apresentados pelos

Auditores Externos sobre a quantificação das provisões

económicas adequadas ao risco implícito nas carteiras de

crédito do Banco BPI e Banco Português de Investimento, com

referência a 31 de Dezembro de 2008 e 30 de Junho de 2009.

Mereceram, além disso, atenta observação a avaliação por

aqueles Auditores, dos modelos de imparidade vigentes e a

revisão de algumas análises específicas de imparidade.

Os modelos de rating das empresas foram também objecto de

análise por parte da Comissão, que nesse sentido se inteirou,

na reunião de Janeiro, das principais características dos

actuais modelos e das melhorias a introduzir-lhes, bem como

da sua importância no processo de decisão de crédito, no

pricing, na análise da rendibilidade dos Clientes e no cálculo

das provisões e fundos próprios.

c) Riscos financeiros

No âmbito da avaliação da gestão dos riscos financeiros do

Grupo, a Comissão continuou a acompanhar atentamente, ao

longo do ano, a evolução verificada nos mercados monetários e

financeiros e dos riscos a eles associados.

Foi igualmente dedicada relevante atenção à situação e

evolução das principais áreas do Grupo envolvidas em

actividades relacionadas com os mercados financeiros,

tendo-se procedido à análise das políticas e acções específicas

desenvolvidas neste domínio.

Neste sentido, a Direcção Financeira forneceu regularmente

informação pormenorizada sobre os principais aspectos

relacionados com: estrutura de funding e situação de liquidez

do Banco, designadamente a evolução dos recursos de

Clientes, a dívida de longo prazo e as projecções de liquidez no

médio e longo prazos; gestão da carteira de obrigações,

incluindo a sua composição e evolução das principais

componentes; análise das contrapartes e respectivos ratings;

exposição ao risco país.

Contribuiu também para o esclarecimento da Comissão, nesta

área, a apresentação trimestral do documento “Riscos
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económico-financeiros – Actividade Doméstica”, atrás

mencionado a propósito da avaliação e promoção da eficácia

do sistema de controlo interno (ponto 3).

Foram ainda permanentemente acompanhadas, como já

referido, a evolução geral e tendências do mercado da gestão

de activos e, mais especificamente, as políticas de

investimento e resultados da BPI Gestão de Activos.

d) Risco reputacional

Neste domínio, a Comissão analisou, na reunião de Maio, os

diversos factores de avaliação da qualidade dos serviços, bem

como os instrumentos utilizados no Banco BPI para a sua

medição, designadamente os “IQS – Índices da qualidade de

serviços”. Inteirou-se igualmente da evolução destes índices e

das iniciativas tomadas, a nível central e na rede comercial,

para promoção da qualidade do atendimento e apoio a Clientes.

Na reunião de Julho, foi apreciado relatório da Direcção

Jurídica, com a descrição dos procedimentos relativos ao

relacionamento com a Direcção Geral dos Impostos, no quadro

do cumprimento das obrigações de natureza fiscal.

A Comissão recebeu também informação, na reunião de

Novembro, sobre a actividade desenvolvida durante o ano de

2009 pela Direcção de Relações com Investidores, no

desempenho das suas funções de divulgação de informação

financeira, nos termos legalmente estipulados, e de resposta às

solicitações dos investidores, analistas e demais agentes do

mercado.

Foram, além disso, passadas em revista as conclusões dos

diversos relatórios de acompanhamento emitidos ao longo do

ano pelas empresas de rating (Standard & Poor’s, Moody’s e

Fitch Ratings).

e) Risco de compliance

A Comissão examinou na reunião de Junho, conforme referido

no ponto 3, o relatório anual da função de compliance

elaborado pela Direcção de Compliance, nos termos do art. 17

do Aviso n.º 5 / 2008. 

5. Acompanhar a actividade e avaliar a eficácia da Auditoria

Interna

O acompanhamento da actividade da DAI e a avaliação da sua

eficácia foram assegurados, durante o ano, através:

� da aprovação dos planos quadrimestrais de auditorias;

� da análise da actividade desenvolvida pela Direcção em cada

semestre;

� da análise quadrimestral das auditorias realizadas nos

últimos três anos e critérios que lhe estiveram subjacentes;

� da análise das principais conclusões das auditorias realizadas

em cada semestre.

Na aprovação dos planos de auditoria, teve-se a preocupação

de garantir, quanto aos serviços centrais e empresas do Grupo,

adequada repartição das acções de auditoria pelas áreas de

maior risco e, quanto à rede comercial, a maior cobertura

possível dos balcões e centros de empresas, designadamente

através de auditorias à distância.

Outro contributo importante para a medição da eficácia da

função de auditoria (interna e externa) consistiu na já referida

verificação periódica da implementação das recomendações

emitidas pela DAI e pelos Auditores Externos e na apreciação

das justificações apresentadas pelos órgãos auditados para as

situações de não implementação.

Além disso, a Comissão tomou conhecimento, na reunião de

Novembro, do actual modelo organizativo e funcional da DAI,

incluindo as regras e procedimentos em vigor no planeamento

e execução das diversas modalidades de auditorias e

inspecções realizadas por aquela Direcção.

6. Acompanhar a actividade e avaliar a independência do

Revisor Oficial de Contas

A Comissão acompanhou e avaliou, ao longo do ano, a

actividade e independência do Revisor Oficial de Contas,

nomeadamente quanto à prestação de serviços adicionais.

Nesse sentido, a Comissão apreciou e propôs ao Conselho

Fiscal a aprovação das propostas de colaboração daqueles

Auditores em trabalhos não relacionados com a auditoria e dos

correspondentes honorários.

Procedeu, além disso, conforme atrás descrito, à apreciação

das conclusões das revisões de procedimentos efectuadas

pelos Auditores e seguimento da concretização das

recomendações delas resultantes.

Porto, 4 de Março de 2010

Comissão de Auditoria e Controlo Interno
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3.7. REVISOR OFICIAL DE CONTAS
Ao Revisor Oficial de Contas compete proceder a todos os

exames e a todas as verificações necessários à revisão e

certificação das contas. 

O Revisor Oficial de Contas é designado pela Assembleia Geral,

sob proposta do Conselho Fiscal. Pode ser uma pessoa singular

ou uma sociedade com o estatuto de revisor oficial de contas.

Além do membro efectivo será designado um suplente. 

3.7.1. Revisor Oficial de Contas1

3.7.2. Competências

3.7.3. Responsabilidade e vinculação a códigos de conduta
(ROC)
A lei portuguesa estabelece os termos em que o Revisor Oficial

de Contas responde para com a Sociedade, os Accionistas e

perante os Credores, assim como consagra o dever de vigilância

do Revisor Oficial de Contas.

3.8. COMISSÃO DE GOVERNO DA SOCIEDADE
A Comissão de Governo da Sociedade é um órgão consultivo do

Conselho de Administração. Compete-lhe, para além da sua

missão central de apoiar e aconselhar o Conselho de

Administração nas matérias relativas ao Governo da Sociedade,

pronunciar-se sobre questões no âmbito da responsabilidade

social, da ética, da deontologia profissional e da protecção do

ambiente. A Comissão elabora anualmente um relatório sobre o

funcionamento da estrutura de governo da Sociedade.

3.8.1. Composição
A Comissão de Governo da Sociedade é composta por três a

cinco membros (cinco na composição actual) do Conselho de

Administração que não integrem a Comissão Executiva (prevista

no n.º 3, alínea a) do artigo 16 dos Estatutos da Sociedade). 

Se não fizer parte da Comissão Executiva, o Presidente do

Conselho de Administração integrará e presidirá à Comissão de

Governo da Sociedade, a qual, de entre os seus Membros,

escolherá um Vice-Presidente e o próprio Presidente, caso, em

relação ao Presidente do Conselho de Administração, não se

verifique aquela condição.

Efectivo Deloitte & Associados, SROC, S.A.,

representada por Augusta Francisco 

Suplente Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro

1) Membros reeleitos na Assembleia Geral de accionistas de 23 de Abril de 2008 até ao final do mandato 2008 / 2010.

� Verificar a regularidade dos livros, registos

contabilísticos e documentos que lhe servem de

suporte. 

� Verificar, quando julgue conveniente e pela forma

que entenda adequada, a extensão da caixa e as

existências de qualquer espécie dos bens ou valores

pertencentes à Sociedade ou por ela recebidos em

garantia, depósito ou outro título. 

� Verificar a exactidão dos documentos de prestação

de contas. 

� Verificar se as políticas contabilísticas e os critérios

valorimétricos adoptados pela Sociedade conduzem

a uma correcta avaliação do património e dos

resultados.

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS DO 

REVISOR OFICIAL DE CONTAS

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE GOVERNO DA SOCIEDADE

Presidente Artur Santos Silva

Vogais António Lobo Xavier

Carlos Moreira da Silva

Edgar Alves Ferreira

Tomaz Jervell
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3.8.2. Competências

Compete à Comissão de Governo da Sociedade apoiar e

aconselhar o Conselho de Administração:

� no aperfeiçoamento do modelo de governo e fiscalização

do Grupo BPI, com o objectivo de promover o

cumprimento de princípios e práticas que assegurem uma

gestão diligente, eficaz e equilibrada dos interesses dos

Accionistas e demais partes interessadas (stakeholders); �

� na definição de políticas visando o exercício da

responsabilidade social e a protecção do ambiente;

� na elaboração e implementação de normas de conduta,

destinadas a impor a observância de rigorosos princípios

éticos e deontológicos no desempenho das funções

atribuídas aos Membros dos órgãos sociais e

Colaboradores do Grupo BPI.

Para o desempenho das suas atribuições quanto ao

aperfeiçoamento do modelo de governo e fiscalização do

Grupo BPI, cabe à Comissão de Governo da Sociedade,

designadamente:

� zelar pelo cumprimento dos princípios orientadores da

política de governo do Grupo BPI;

� elaborar anualmente para o Conselho de Administração

um relatório sobre o funcionamento da estrutura de

governo implantada, que inclua parecer sobre a eficiência

desta estrutura e o desempenho dos órgãos que a

compõem, bem como as propostas que considere

adequadas à sua melhoria;

� sem prejuízo do relatório anual referido na alínea

anterior, propor ao Conselho de Administração, sempre

que considere oportuno ou seja solicitado, medidas

destinadas a aperfeiçoar o modelo de governo implantado

e a facilitar a prossecução dos respectivos objectivos, em

especial quanto a:

� estrutura, repartição de competências e funcionamento

dos órgãos sociais;

� exercício de direitos sociais por entidades do Grupo BPI,

� promoção do direito de voto e representação dos

Accionistas;

� promoção das relações com investidores e

transparência da informação ao mercado;

� informar o Conselho de Administração de quaisquer

situações ou ocorrências de que tenha conhecimento e que,

em seu entender, configurem incumprimento das normas e

práticas de governo estabelecidas ou possam prejudicar a

aplicação dos respectivos princípios orientadores;

� acompanhar e analisar as reflexões e orientações produzidas

sobre o governo das sociedades pelos organismos nacionais

e internacionais, com vista ao seu eventual aproveitamento

na melhoria do modelo do Grupo BPI.

No respeitante à responsabilidade social e à protecção do

ambiente, a Comissão de Governo da Sociedade prestará

apoio ao Conselho de Administração na definição das

linhas orientadoras das políticas a seguir nestes domínios

pelo Grupo BPI, tendo em vista a sua aprovação pela

Assembleia Geral de Accionistas.

Cabe-lhe ainda pronunciar-se, por sua iniciativa ou

solicitação do Conselho de Administração, sobre as

questões relacionadas com aquelas matérias e,

especificamente, com a execução das políticas de

solidariedade social, educação e investigação e mecenato

cultural prosseguidas pelo Grupo BPI.

No âmbito da sua competência na elaboração e

implementação de normas de conduta ética e deontológica,

cabe à Comissão de Governo da Sociedade,

designadamente:

� propor ao Conselho de Administração as medidas que

considere adequadas ao desenvolvimento de uma cultura

de ética e deontologia profissional no seio do Grupo BPI

e à sua disseminação por todos os níveis hierárquicos das

sociedades pertencentes à sua esfera;

� aperfeiçoar e actualizar o Código de Conduta do Grupo

BPI, apresentando ao Conselho de Administração

propostas nesse sentido;

� promover, orientar e fiscalizar o efectivo cumprimento do

Código de Conduta do Grupo BPI, bem como dos códigos

de conduta de associações profissionais aplicáveis às

sociedades do Grupo BPI ou aos seus Colaboradores.

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO DE GOVERNO DA SOCIEDADE
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3.8.3. Funcionamento
A Comissão de Governo da Sociedade reunirá sempre que for

convocada pelo respectivo Presidente ou por dois dos seus

membros, e, nomeadamente, sempre que tenha de dar parecer

sobre as questões da sua competência, indicadas no número 1

do artigo 2 do seu Regulamento. �

As reuniões da Comissão de Governo da Sociedade deverão ser

convocadas com dez dias de antecedência, com indicação dos

assuntos a tratar. 

O Secretário da Sociedade elabora actas sucintas das reuniões

contendo as principais questões abordadas e as conclusões

retiradas.

3.8.4. Actividade no exercício

2 de Março de 2009

A Comissão de Governo da Sociedade reuniu em 2 de Março

de 2009, tendo emitido opinião favorável à proposta de

alteração da regra constante do n.º 4 do artigo 12 dos

estatutos do Banco BPI, a qual estabelece que não sejam

contados os votos emitidos por um só accionista e por pessoas

com ele relacionadas que excedam 17.5% da totalidade dos

votos correspondentes ao capital social, no sentido de que o

limite de contagem de votos em apreço seja elevado para 20%

da totalidade dos votos correspondentes ao capital social.

A Comissão apreciou e aprovou ainda o Relatório sobre o

Governo do Grupo BPI em 2008.

25 de Fevereiro de 2010

A Comissão de Governo da Sociedade reuniu em 25 de

Fevereiro de 2010 tendo apreciado os seguintes temas:

� apreciação da situação do BPI relativamente ao cumprimento

das normas legais e regulamentares e adopção das

recomendações aplicáveis ao exercício de 2009, tendo sido

deliberado elaborar o Relatório de Governo relativo a 2009

de acordo com o Regulamento CMVM n.º 1 / 2007 e o

Código de Governo das Sociedades da CMVM, que estavam

em vigor à data de 31 de Dezembro de 2009;

� deliberação quanto ao parecer a dar ao Conselho de

Administração relativamente ao teor da declaração a

apresentar por esse órgão à Assembleia Geral de Accionistas;

� apreciação e aprovação da proposta de Relatório sobre o

Governo do Grupo BPI em 2009, a submeter ao Conselho de

Administração para aprovação.

ACTIVIDADE DA COMISSÃO DE GOVERNO DA SOCIEDADE

3.9. COMISSÃO DE NOMEAÇÕES, AVALIAÇÃO E
REMUNERAÇÕES
A Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações é um

órgão consultivo do Conselho de Administração, e foi criada em

2006. Compete-lhe dar parecer sobre o preenchimento de vagas

ocorridas nos órgãos sociais, sobre a escolha de Administradores

a designar para a Comissão Executiva e sobre a avaliação e

fixação de retribuição desta Comissão Executiva.

3.9.1. Composição
A Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações é composta

por três a cinco membros (actualmente, cinco) do Conselho de

Administração que não integrem a Comissão Executiva prevista no

n.º 3, alínea a) do artigo 16 dos Estatutos da Sociedade.

Se não fizer parte da Comissão Executiva, o Presidente do

Conselho de Administração integrará e presidirá à Comissão de

Nomeações, Avaliação e Remunerações. Esta escolherá, de entre

os seus membros, um Vice-Presidente e o próprio Presidente,

caso, em relação ao Presidente do Conselho de Administração,

não se verifique aquela condição.

Pelo menos um dos Membros da Comissão de Nomeações,

Avaliação e Remunerações deverá reunir os requisitos seguintes:

� não estar associado a qualquer grupo de interesses específicos

na Sociedade;

� não se encontrar em nenhuma circunstância susceptível de

afectar a sua isenção de análise ou de decisão, nomeadamente

em virtude de ser titular ou actuar em nome ou por conta de

titulares de participação qualificada igual ou superior a 2% do

capital social da Sociedade.

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE 

NOMEAÇÕES, AVALIAÇÃO E REMUNERAÇÕES

Presidente Artur Santos Silva

Vogais Armando Leite de Pinho

Carlos da Camara Pestana

Herbert Walter

Marcelino Armenter Vidal
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3.9.2. Competências

Compete à Comissão de Nomeações, Avaliação e

Remunerações apoiar e aconselhar o Conselho de

Administração:

� no preenchimento das vagas ocorridas nos órgãos sociais;

� na escolha dos Administradores a designar para a

Comissão Executiva; �

� na condução do processo de avaliação anual dos

membros da Comissão Executiva;

� na elaboração do parecer a submeter à Comissão de

Remunerações prevista no n.º 2 do artigo 28 dos

Estatutos da Sociedade, relativamente à fixação de

remuneração variável dos membros da Comissão

Executiva.

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO DE NOMEAÇÕES, AVALIAÇÃO E REMUNERAÇÕES

Nas suas funções de apoio ao preenchimento de vagas nos

órgãos sociais e à nomeação dos Administradores Executivos,

deverá a Comissão de Nomeações, Avaliação e

Remunerações:
� elaborar e actualizar o conjunto de qualificações,

conhecimentos e experiência profissional requeridos para

o desempenho das funções atribuídas aos membros dos

diversos órgãos sociais e da Comissão Executiva;

� acompanhar o processo de selecção e nomeação dos

quadros superiores das sociedades do Grupo BPI, em

ordem a dispor, em tempo oportuno, de uma base de

recrutamento de futuros titulares de órgãos sociais e de

Administradores Executivos;

� sempre que ocorra qualquer vaga nos órgãos sociais ou

na Comissão Executiva, elaborar parecer fundamentado

para o Conselho de Administração, identificando as

pessoas, em seu entender, com perfil mais adequado ao

preenchimento dessa vaga.

No âmbito do processo anual de avaliação e fixação da

retribuição variável dos membros da Comissão Executiva,

cabe à Comissão de Nomeações, Avaliação e

Remunerações propor ao Conselho de Administração os

critérios a utilizar neste processo, os quais deverão incluir

adequada ponderação do mérito, do desempenho individual

e da contribuição para a eficiência da Comissão Executiva.

Cabe ainda à Comissão de Nomeações, Avaliação e

Remunerações dar parecer ao Conselho de Administração

sobre as recomendações que este formule à Comissão de

Remunerações prevista no n.º 2 do artigo 28 dos Estatutos

da Sociedade, relativas à definição e às alterações da

política geral de remunerações da Comissão Executiva,

bem como aos programas de remuneração variável

baseados em acções ou opções de compra G de acções do

Banco BPI.

A política de remuneração em vigor no Grupo BPI é

pormenorizadamente descrita no capítulo 7 do presente relatório

(pág. 302 a 315).

3.9.3. Funcionamento
A Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações reunirá

sempre que for convocada pelo respectivo Presidente ou por dois

dos seus membros, e, nomeadamente, sempre que tenha de dar

parecer sobre as questões da sua competência, indicadas no

n.º 1 do artigo 2 do seu Regulamento.

As reuniões da Comissão de Nomeações, Avaliação e

Remunerações deverão ser convocadas com dez dias de

antecedência, com indicação dos assuntos a tratar.

Das reuniões da Comissão de Nomeações, Avaliação e

Remunerações serão elaboradas pelo Secretário da Sociedade

actas sucintas contendo as principais questões abordadas e as

conclusões retiradas.
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18 e 25 de Fevereiro de 2009

A Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações reuniu

em 18 e 25 de Fevereiro de 2009 com a seguinte ordem de

trabalhos:

� avaliação e remunerações dos Membros da Comissão

Executiva – depois de ter efectuado reuniões individuais com

cada um dos Membros da Comissão Executiva, foi decidido

propor ao Conselho de Administração a opinião a dar à

Comissão de Remunerações com vista à fixação dos valores

das remunerações variáveis que àqueles deveriam ser

atribuídas pelo desempenho em 2008;

� RVA 2008 – A Comissão deliberou recomendar ao Conselho

de Administração que, atenta a situação anormal do mercado

de acções, os membros da Comissão Executiva do Conselho

de Administração possam receber a remuneração variável

relativa ao exercício de 2008, à sua escolha, em numerário

ou de acordo com as regras do RVA em vigor, à semelhança

do que ficou consagrado para os restantes Colaboradores do

Grupo BPI.

18 de Dezembro de 2009

A Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações reuniu em

18 de Dezembro de 2009 com a seguinte ordem de trabalhos:

� remuneração dos membros não-executivos dos órgãos sociais

do BFA – Na sequência da recomposição accionista do BFA e

da nomeação de novos membros para os seus órgãos sociais,

nos termos estipulados no acordo parassocial entre o Banco

BPI e a Unitel, aprovou as remunerações anuais a atribuir pelo

BFA aos membros da Mesa da Assembleia Geral, aos membros 

não-executivos do Conselho de Administração e aos membros

do Conselho Fiscal, até ao final do mandato em curso;

� política de remuneração da Comissão Executiva do Banco

BPI – A Comissão deliberou recomendar à Comissão de

Remunerações a aprovação da manutenção da actual política

de remuneração dos membros da Comissão Executiva do

Banco BPI, tendo ainda deliberado proceder à actualização

dos dados relativos à política de remuneração em bancos

ibéricos comparáveis contidos no estudo anteriormente

elaborado pela consultora Egon Zehnder.

9 de Março de 2010

A Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações reuniu

em 9 de Março de 2010 com a seguinte ordem de trabalhos:

� avaliação e remunerações dos Membros da Comissão

Executiva – depois de ter efectuado reuniões individuais com

o Presidente e com o Vice-Presidente da Comissão Executiva,

foi decidido o parecer a submeter à Comissão de

Remunerações no que respeita à fixação dos valores das

remunerações variáveis a atribuir ao membros da Comissão

Executiva pelo seu desempenho em 2009;

� RVA 2009 – A Comissão deliberou recomendar à Comissão

de Remunerações que, atendendo à situação prevalecente no

mercado de acções e à semelhança do que foi deliberado

pela Comissão Executiva para os restantes Colaboradores do

Grupo BPI, os membros da Comissão Executiva do Conselho

de Administração possam receber a remuneração variável

relativa ao exercício de 2009, à sua escolha, em numerário

ou de acordo com as regras do RVA em vigor.

ACTIVIDADE DA COMISSÃO DE NOMEAÇÕES, AVALIAÇÃO E REMUNERAÇÕES

3.9.4. Actividade no exercício

3.10. COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES
A Comissão de Remunerações prevista no n.º 2 do artigo 28 dos

Estatutos é eleita pela Assembleia Geral.

3.10.1. Composição
A Comissão de Remunerações é composta por três Accionistas

eleitos trienalmente pela Assembleia Geral, os quais, por sua

vez, elegem o presidente, que dispõe de voto de qualidade. 

Constituem presentemente a Comissão os seguintes Accionistas: 

Nenhum dos membros designados para a Comissão de

Remunerações integra o Conselho de Administração. No entanto,

as pessoas singulares que os membros designados indicaram

para exercer os respectivos cargos na Comissão de

Remunerações integram igualmente o Conselho de

Administração.

3.10.2. Competências
A Comissão de Remunerações tem por atribuições fixar a

remuneração dos titulares dos órgãos sociais do Banco BPI,

definir a política de remunerações e aplicar o regime de reforma

dos membros da Comissão Executiva do Banco BPI e do

Conselho de Administração do Banco Português de Investimento.

A Comissão procede igualmente à avaliação dos elementos da

Comissão Executiva do Banco BPI e do Conselho de

Administração do Banco Português de Investimento, com vista à

determinação das respectivas remunerações variáveis anuais.

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES

IPI – Itaúsa Portugal Investimentos, SGPS, Lda.,
representada por Carlos da Camara Pestana

Arsopi – Holding, SGPS, S.A.,
representada por Armando Costa Leite de Pinho

HVF, SGPS, S.A.,
representada por Edgar Alves Ferreira
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De acordo com os estatutos (artigo 28) aquando da nomeação da

Comissão de Remunerações pela Assembleia Geral, esta última

deve definir, para o mandato dos órgãos sociais que se inicie na

data dessa deliberação, os limites das remunerações fixas anuais

de todos os membros do Conselho de Administração e a

percentagem máxima dos lucros que, não podendo exceder 5%,

pode em cada ano ser afecta à remuneração variável dos

membros da Comissão Executiva.

Nenhum Administrador tem a faculdade de fixar a sua própria

remuneração. Os princípios, critérios e montantes envolvidos na

fixação da remuneração dos titulares dos órgãos sociais do

Banco BPI são abordados de forma pormenorizada no capítulo

sete (“Remuneração”) do presente relatório.

3.10.3. Responsabilidade e vinculação a códigos de conduta
Os membros da Comissão de Remunerações estão vinculados a

um rigoroso dever de confidencialidade sobre as matérias

discutidas nas reuniões da Comissão.

3.10.4. Representação nas AGA
A Comissão de Remunerações faz-se representar nas

Assembleias Gerais Anuais de Accionistas através da presença

de, pelo menos, um dos seus membros.

3.10.5. Actividade no exercício
Os três membros da Comissão de Remunerações estiveram

presentes nas reuniões a seguir mencionadas. O grau de

assiduidade foi de 83%.

11 de Março de 2009

A Comissão, tendo presente a recomendação contida no Código

de Governo das Sociedades divulgado pela CMVM, aprovou a

declaração a apresentar à Assembleia Geral sobre a política de

remuneração, bem como sobre as características do sistema de

benefícios de reforma dos membros dos órgãos de

administração e fiscalização.

A Comissão aprovou também os valores das remunerações

variáveis dos membros da Comissão Executiva relativos ao

exercício de 2008, em consonância com o teor da recomendação

da Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações.

A Comissão deliberou ainda emitir parecer positivo quanto à

proposta apresentada pela Comissão Executiva do Conselho de

Administração do Banco BPI, S.A., no sentido de que aos

membros do Conselho de Administração do Banco Português

de Investimento, S.A. que não integrem a Comissão Executiva

do Banco BPI, S.A. fosse atribuído:

� um complemento de remuneração mensal fixo no valor de

2 500 euros em função e enquanto se mantiverem no

exercício das referidas funções de administrador;

� cumulativamente com o regime de reforma de que já usufruem

e enquanto se mantiverem no exercício das funções de

administração, um plano complementar de pensão de reforma

de contribuição definida, cujo valor mensal da contribuição

corresponde a 12.5% de tal complemento de remuneração.

No que se refere ao Programa de Remuneração Variável (RVA)

relativo ao exercício de 2008, no seguimento da recomendação

da Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações e

atenta a situação anormal do mercado de acções, apreciou

favoravelmente o parecer do Conselho de Administração no

sentido de que os membros da CECA pudessem receber a

remuneração variável à sua escolha em numerário ou de acordo

com as regras do RVA em vigor, à semelhança do que ficou

consagrado para os restantes Colaboradores do Grupo BPI.

18 de Dezembro de 2009

A Comissão de Remunerações reuniu com a seguinte ordem de

trabalhos:

� política de remuneração da Comissão Executiva do Banco BPI

– A Comissão deliberou, de acordo com o parecer no mesmo

sentido emitido pela Comissão de Nomeações, Avaliação e

Remunerações e a submeter ao Conselho de Administração,

não proceder a qualquer alteração na política de remuneração

do membros da Comissão Executiva do Banco BPI, devendo

porém esta matéria ser reapreciada oportunamente;

� interpretação sobre o regime de reforma dos membros da

Comissão Executiva – A Comissão deliberou dar parecer

positivo à possibilidade de acumulação por parte dos

Administradores do Banco BPI, ou seja, sem aplicação do

disposto no n.º 1 do artigo 6 do Regulamento, das pensões

que aufiram ou venham a auferir em resultado das

respectivas contribuições por si realizadas aquando do

exercício de funções em entidades não pertencentes ao

Grupo BPI e para cujas funções não tenham sido indicados

ou designados por quaisquer entidades do Grupo BPI.

ACTIVIDADE DA COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES
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3.11. SECRETÁRIO DA SOCIEDADE
O Secretário da Sociedade é designado pelo Conselho de

Administração. A duração das suas funções coincide com a do

mandato dos membros do Conselho de Administração que o

designa. Em caso de falta ou impedimento do secretário, as suas

funções são exercidas pelo suplente. �

3.11.1. Secretário da Sociedade

3.11.2. Competências
Para além de outras funções atribuídas pelo Banco, o Secretário da Sociedade desempenha as funções previstas na lei:

Efectivo João Avides Moreira 

Suplente Fernando Leite da Silva

� secretariar as reuniões dos órgãos sociais;
� lavrar as actas e assiná-las conjuntamente com os

membros dos órgãos sociais respectivos e o presidente da

mesa da assembleia geral, quando desta se trate;
� conservar, guardar e manter em ordem os livros e folhas

de actas, as listas de presenças, o livro de registo de

acções, bem como o expediente a eles relativo; 
� proceder à expedição das convocatórias legais para as

reuniões de todos os órgãos sociais;
� certificar as assinaturas dos membros dos órgãos sociais

apostas nos documentos da sociedade;
� certificar que todas as cópias ou transcrições extraídas

dos livros da sociedade ou dos documentos arquivados

são verdadeiras, completas e actuais;
� satisfazer, no âmbito da sua competência, as solicitações

formuladas pelos Accionistas no exercício do direito à

informação e prestar a informação solicitada aos

membros dos órgãos sociais que exercem funções de

fiscalização sobre deliberações do conselho de

administração ou da comissão executiva;
� certificar o conteúdo, total ou parcial, do contrato de

sociedade em vigor, bem como a identidade dos membros

dos diversos órgãos da sociedade e quais os poderes de

que são titulares;
� certificar as cópias actualizadas dos estatutos, das

deliberações dos accionistas e da administração e dos

lançamentos em vigor constantes dos livros sociais, bem

como assegurar que elas sejam entregues ou enviadas

aos titulares de acções que as tenham requerido e que

tenham pago o respectivo custo;
� autenticar com a sua rubrica toda a documentação

submetida à assembleia geral e referida nas respectivas

actas;
� promover o registo dos actos sociais a ele sujeitos.

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS DO SECRETÁRIO DA SOCIEDADE

9 de Março de 2010

A Comissão aprovou o valor das remunerações variáveis a atribuir

a cada um dos membros da Comissão Executiva relativas ao

exercício de 2009, em consonância com o teor da recomendação

da Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações.

A Comissão, atendendo à situação prevalecente no mercado de

acções e à semelhança do foi deliberado pela Comissão

Executiva para os restantes Colaboradores do Grupo BPI,

aprovou a aplicação aos membros da Comissão Executiva da 

possibilidade de estes receberem a remuneração variável

relativa ao exercício de 2009, à sua escolha, em numerário ou

de acordo com as regras do RVA em vigor.

5 de Abril de 2010

A Comissão aprovou o teor da declaração sobre Política de

Remunerações dos membro dos órgãos de administração e

fiscalização a apresentar à Assembleia Geral de Accionistas de

22 de Abril de 2010.

ACTIVIDADE DA COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES (CONT.)
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3.12. ADMINISTRAÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES PRINCIPAIS
DO GRUPO BPI
3.12.1. Administração do Banco Português de Investimento
Os Órgãos Sociais do Banco Português de Investimento, S.A.

foram eleitos para o triénio 2007-2009.

O Banco Português de Investimento é a unidade que desenvolve

o negócio de banca de investimento do Grupo, nomeadamente

as actividades de Corporate Finance, Acções e Private Banking.

O Conselho de Administração do Banco Português de

Investimento é constituído por oito elementos, dos quais dois, o

Presidente e o Vice-Presidente, são Administradores

não-executivos, e cinco são Administradores Executivos, que

compõem a Comissão Executiva, à qual se encontra delegada a

gestão corrente da actividade. Este órgão é presidido por Manuel

Ferreira da Silva, membro executivo da Administração da

entidade de topo do Grupo, o Banco BPI.

O Conselho de Administração só pode deliberar na presença da

maioria dos seus membros, sendo as deliberações feitas por

maioria absoluta de votos e cabendo ao Presidente o voto de

qualidade. Qualquer Administrador poderá fazer-se representar

na reunião por um outro, mediante carta dirigida ao Presidente,

mas cada instrumento de mandato não poderá ser utilizado mais

de uma vez.

À semelhança do que sucede no Banco BPI, todos os membros

do Conselho de Administração estão vinculados a rigorosos

deveres de confidencialidade sobre as matérias discutidas nas

reuniões do Conselho, assim como a um conjunto de regras

internas, expressas no Código de Conduta, tendentes a prevenir

a existência de conflitos de interesses ou de situações de abuso

de informação privilegiada. Esta matéria é desenvolvida em

maior pormenor no ponto 9 deste relatório – “Ética e

Deontologia” (págs. 317 a 322).

O Vogal do Conselho de Administração Henrique Cabral Menezes

apresentou em 28 de Agosto a sua renúncia ao cargo, a qual,

nos termos da lei, produziu efeitos a partir do final do mês

seguinte, ou seja a partir de 30 de Setembro.

3.12.2. Administração do Banco de Fomento Angola
Estrutura e regras de funcionamento
O Banco de Fomento Angola, S.A., detido a 50.1% pelo Banco

BPI, é um banco de direito angolano que desenvolve actividade

na República de Angola. 

De acordo com os respectivos estatutos, o Banco de Fomento

Angola, S.A. (BFA), é gerido por um Conselho de Administração

composto por um número impar de membros, com o mínimo de

sete e o máximo de quinze – onze na composição actual – o qual

pode delegar numa Comissão Executiva, constituída por três ou

cinco administradores (actualmente cinco), a gestão corrente da

Sociedade. 

O Conselho de Administração, que detém os mais amplos

poderes de gestão e representação da Sociedade, reúne

trimestralmente e sempre que convocado pelo seu Presidente ou

por solicitação de mais de metade dos Administradores.

A Comissão Executiva reúne pelo menos uma vez por mês.

As deliberações do Conselho de Administração e da Comissão

Executiva são registadas em acta.

O Conselho de Administração e a Comissão Executiva só podem

deliberar na presença da maioria dos seus membros, sendo as

suas deliberações tomadas por maioria e cabendo ao Presidente

um voto de qualidade.

Composição do Conselho de Administração do Banco Português
de Investimento

Administradores Não-executivosExecutivos

Fernando Ulrich Presidente

António Domingues Vice-Presidente

Manuel Ferreira da Silva Presidente

Alexandre Lucena e Vale •

Carlos Jaime Casqueiro •

João Pedro Oliveira e Costa •

José Miguel Morais Alves •

Composição da Comissão Executiva do Banco Português de
Investimento

Administradores Cargo Pelouros

Manuel Ferreira da Silva Presidente Acções

Alexandre Lucena e Vale Vogal Jurídica e Recursos Humanos

Carlos Jaime Casqueiro Vogal Corporate Finance

João Pedro Oliveira e Costa Vogal Private Banking

José Miguel Morais Alves Vogal Project Finance



Todos os membros dos órgãos de governação do Banco de

Fomento Angola são quadros vinculados a rigorosos deveres de

confidencialidade e sujeitos a um conjunto de regras tendentes a

prevenir a existência de conflitos de interesse ou situações de

abuso de informação privilegiada, respeitando as melhores

práticas e os melhores princípios da boa e prudente gestão.

Os membros actuais da Comissão Executiva residem de forma

permanente em Angola e asseguram os pelouros que a seguir se

indicam.

Com vista a assegurar o fácil contacto entre os diversos membros

da gestão de topo do BFA com o Banco BPI, a sede do BFA

dispõe de um sistema de videoconferência que permite ligar

Luanda às principais instalações do Banco BPI em Lisboa ou no

Porto.

� Concessão de crédito, prestação de garantias pessoais e

aquisição, alienação ou oneração de valores mobiliários,

desde que de tal não resulte um envolvimento com uma

só entidade ou grupo, superior a 7.5 M.US$.

� Realização de operações cambiais.

� Realização de operações passivas.

� Aquisição, alienação e oneração de bens móveis e

imóveis ou aquisição de serviços até ao valor individual

de 1 M.US$.

� Admissões, definição dos níveis e categorias dos

Colaboradores, nos termos previstos no orçamento e nas

decisões aprovadas pelo Conselho de Administração.

� Exercício do poder disciplinar e aplicação de quaisquer

sanções.

� Abertura ou encerramento de sucursais ou agências.

� Representação do BFA em juízo ou fora dele.

� Constituição de mandatários para a prática de

determinados actos ou categorias de actos, definindo a

extensão dos respectivos mandatos.

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO EXECUTIVA DO BFA

Composição da Comissão Executiva do BFA

Administradores Responsabilidades

Emídio Pinheiro Presidente da Comissão Executiva
Banca de Empresas, Jurídico, Risco de 
Crédito de Empresas e Marketing

Carlos Ferreira Recursos Humanos, Operações, Sistemas
de Informação, Organização, Auditoria 
e Inspecção, Recursos Materiais;

Mariana Assis Contabilidade e Planeamento e Controlo

António Matias Banca de Particulares, Empresários e 
Negócios, Direcção de Crédito a 
Particulares e Negócios

Vera Escórcio Financeiro

Conselho Fiscal

Deloitte & Touche – Associados, Lda.

Composição da Administração do BFA

Comissão
Executiva

Conselho de
Administração

Fernando Ulrich Presidente

Isabel dos Santos Vice-Presidente

António Domingues Vice-Presidente

José Pena do Amaral Vogal

Mário Silva Vogal

Diogo Santa Marta Vogal

Emídio Costa Pinheiro Vogal Presidente

Carlos Alberto Ferreira Vogal Vogal

Mariana Assis Vogal Vogal

António Matias Vogal Vogal

Vera Escórcio Vogal Vogal

Composição da Mesa da Assembleia Geral do BFA

Rui de Faria Lélis Presidente

Alexandre Lucena e Vale Secretário
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1. Lei das Instituições Financeiras

Os diplomas-base das instituições financeiras (Lei n.º 1 / 99,

revista pela Lei n.º 13 / 05) regulam o processo de

estabelecimento, exercício de actividade, supervisão e

saneamento das instituições financeiras, bancárias e não-

bancárias (nomeadamente, sociedades de cessão financeira, de

microcrédito, de locação financeira, sujeitas à jurisdição do

Banco Nacional de Angola, ou sociedades gestoras de

participações sociais, de patrimónios, de fundos de investimento,

de gestão e investimento imobiliário, sujeitas à jurisdição do

Organismo de Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários).

A regulamentação requer, entre outros aspectos, que:

� as instituições de crédito com sede em Angola adoptem a

forma de sociedade anónima;

� as instituições de crédito detenham um capital social não

inferior ao mínimo legal e que esteja representado por acções

nominativas;

� a transacção entre residentes de lotes de acções representativas

de mais de 10% do capital ou qualquer transacção em que

intervenham não-residentes seja sujeita a autorização do Banco

Central (Banco Nacional de Angola, BNA);

� a escritura pública de constituição, os membros dos órgãos

sociais, bem como os acordos parassociais estabelecidos entre

accionistas, seja sujeito a registo no Banco Nacional de Angola;

� a actividade e prestação de contas anuais sejam sujeitas a

auditoria externa por empresa reconhecida e estabelecida em

Angola.

A Lei n.º 13 / 05 estabelece como organismos de supervisão

das instituições financeiras o Banco Nacional de Angola, o

Instituto de Supervisão de Seguros e o Organismo de

Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários.

A Lei fixa ainda, em capítulo próprio, regras de conduta em

matérias como: segredo profissional, cooperação com entidades

de supervisão de outros Estados, conflitos de interesse de

membros de órgãos sociais e defesa da concorrência. 

Também as normas prudenciais e a supervisão são

desenvolvidas em capítulo específico, cobrindo nomeadamente

relações e limites prudenciais, procedimentos de supervisão e

a afirmação das regras de gestão sã e prudente e do dever de

informação ao organismo de supervisão.

2. Supervisão

O BFA, enquanto banco de direito local angolano, está sujeito

à supervisão do Banco Nacional de Angola que, de acordo com

a sua lei orgânica, tem por objectivos principais a preservação

do valor da moeda nacional e a estabilidade do sistema

financeiro. Para este efeito, são conferidas ao BNA as

capacidades de regulação e fiscalização do sistema bancário.

Subsidiariamente, o BFA, enquanto entidade participada do

Banco BPI, está sujeito, no quadro da lei bancária portuguesa

e diplomas complementares, à supervisão, em base

consolidada, do Banco de Portugal.

3. Principais normas prudenciais

Capital social e Fundos Próprios mínimos

O Aviso 04 / 07 fixa os novos valores mínimos do capital social

e dos fundos próprios regulamentares para as instituições

financeiras (para os Bancos é de 600 M.AKZ i.e. cerca de

8 M.US$). 

Este Aviso revogou o Aviso 04 / 98 que fixava como valor

mínimo do capital social dos Bancos Comerciais e de

Investimento o equivalente em moeda nacional de 4 M.US$.

Adequação de fundos próprios

O Aviso 05 / 07 define a fórmula geral para o cálculo do Rácio

de Solvabilidade Regulamentar (RSR) e estabelece um RSR

mínimo de 10%. Determina que os Fundos próprios

ENQUADRAMENTO LEGAL E REGULAMENTAR DA ACTIVIDADE DO BFA
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complementares podem corresponder no máximo a 100% do

valor dos Fundos Próprios Base líquidos das deduções previstas

para o seu cálculo.

O Instrutivo 06 / 09 classifica os activos por grau de risco e

fixa as respectivas ponderações para o cálculo do RSR. Com a

entrada em vigor deste novo instrutivo, determinadas garantias,

os Títulos de Divida Pública e os depósitos colaterais, podem

ser utilizados para a dedução do valor do activo ponderado pelo

risco desde que reúnam todos os requisitos estabelecidos. 

RSR = FPR / [APR + (CRC / rácio mínimo)] * 100

em que,

FPR = Fundos Próprios Regulamentares

APR = Activos ponderados pelo Risco

CRC = Capital para Risco de Câmbio e ouro ou seja valores

expostos ao risco de mercado decorrente de variações no

câmbio e no ouro, multiplicados pelos respectivos factores

determinantes da exigência dos fundos próprios.

Limite de posição cambial

O Aviso 06 / 07 define a base de cálculo para a exposição ao

risco cambial e estabelece os limites de posição cambial, a

saber: 100% dos Fundos Próprios Regulamentares para as

posições longas e 40% para as posições curtas.

O Instrutivo 06 / 07 define a fórmula para o cálculo do valor

do capital exigido para a cobertura do risco de câmbio. Revoga

o Aviso 06 / 03 que definia como limite da posição cambial

uma posição aberta (activa ou passiva) até 20% dos fundos

próprios regulamentares. 

Limites de imobilizações

O Aviso 07 / 07 fixa o limite de recursos aplicados em

imobilizações. O valor das imobilizações líquido de depreciações

e amortizações deduzido de participações financeiras não pode

exceder 50% dos Fundos Próprios Regulamentares.

Limites à concentração de riscos sobre um só Cliente ou grupo

O Aviso 08 / 07 define o conceito de Cliente e determina que:

� o limite máximo de exposição por Cliente não pode exceder

25% dos Fundos próprios regulamentares (o revogado Aviso

05 / 96 fixava este limite em 30% dos Fundos Próprios);

� o limite máximo de exposição para os 20 maiores devedores

não pode exceder 300% dos Fundos próprios

regulamentares.

Classificação de níveis de risco das operações de crédito

O Aviso 04 / 09, determina que as instituições financeiras

devem classificar, os créditos concedidos e as garantias

prestadas, em 7 níveis, quer numa base estimativa de perdas

prováveis sendo o devedor a operação e as garantias quer numa

base dos atrasos verificados no serviço da dívida.

A classificação do crédito nos níveis de risco deve ser revista a

cada 12 meses e mensalmente em função dos atrasos de

pagamentos de capital ou encargos. São definidos os níveis

mínimos e máximos de provisões por níveis de risco, que

incide sobre o capital vencido e sobre os créditos vincendos.

Revoga o Aviso 09 / 07.

Actualização monetária

O Aviso 2 / 09 estabelece as novas regras de actualização

monetária com base no Índice de Preços do Consumidor (IPC)

a ocorrer em casos de hiper-inflacção. A variação nas contas do

Activo Imobilizado e dos Fundos Próprios passa a ser acrescida

aos respectivos saldos, com excepção da conta de capital

social que é registada na conta “Reserva de Actualização

Monetária do Capital Social”.

Os saldos existentes nas contas “Reserva de Manutenção de

Fundos próprios” e “Provisão para Manutenção de Fundos

Próprios” serão transferidos para a conta de “Reserva de

Actualização Monetária do Capital Social”.

Na legislação anterior a actualização monetária (capital social +

reservas + resultados de exercícios anteriores) era feita

mensalmente com base na variação cambial ocorrida no período

através da criação de uma Provisão para Manutenção de fundos

próprios. No final do exercício a conta de Provisão para
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manutenção de fundos próprios era saldada por contrapartida

da conta Reserva de manutenção de fundos próprios.

Reavaliação dos imóveis de uso próprio

O Aviso 11 / 07 define as regras dos imóveis em uso próprio.

Anteriormente a reavaliação do activo imobilizado corpóreo era

feita mensalmente com base na variação cambial ocorrida no

período. A variação nas contas do Activo Imobilizado corpóreo

era acrescida aos respectivos saldos (conta de imobilizado e

respectivas amortizações) e na conta de Reserva de

Reavaliação de Imobilizado.

De acordo com a nova legislação, a reavaliação é feita com

base na alteração do valor de mercado do imóvel com base

num laudo de avaliação.

Estabelecimento de sucursais no estrangeiro e aquisições de

participações sociais

O Aviso 12 / 07 regulamenta as condições e procedimentos

para o estabelecimento de sucursais no estrangeiro e

aquisições de participações sociais.

Relativamente à legislação anterior este Aviso introduz a

necessidade de prévia autorização do Banco Nacional de

Angola. A legislação anterior limitava a participação, directa

ou indirecta, a 15% dos fundos próprios da instituição

financeira participante. Por outro lado, o montante global

das participações qualificadas (detenção de uma

participação, directa ou indirecta, superior a 10% do capital

social ou dos direitos de voto) em sociedades não podia

exceder 60% dos fundos próprios da instituição financeira

participante.

Constituição de instituições financeiras

O Aviso 13 / 07 regulamenta os procedimentos para a

constituição de Instituições Financeiras em Angola. 

Publicação de resultados

O Aviso 15 / 07 estabelece as normas / procedimentos e

periodicidade para a elaboração das demonstrações financeiras

consolidadas por parte das Instituições Financeiras autorizadas

a funcionar pelo BNA.

Face à legislação anterior, esta norma introduz a obrigatoriedade

de publicação trimestral das Demonstrações Financeiras.

Reservas obrigatórias

O Instrutivo 08 / 09 fixa um coeficiente de 30% sobre a base

de incidência (depósitos de residentes ou não residentes, em

moeda nacional (MN) ou estrangeira (ME), incluindo recursos

vinculados a operações cambiais). 

Podem ser utilizadas para cumprimento das RO as seguintes

componentes:

� até 1/3 em Títulos do Tesouro em MN bem como do Banco

Central;

� 5% dos Activos representativos dos desembolsos de crédito

em MN que vierem a ser concedidos no âmbito dos

programas específicos dos sectores da agricultura, indústria e

habitação;

� esgotando as disponibilidades em MN são elegíveis para o

cumprimento das RO o saldo dos depósitos em ME e os

Títulos do Tesouro em ME (até 1/3).

A exigibilidade de reservas é calculada, semanalmente, sobre a

média aritmética dos saldos dos dias úteis da semana anterior.

Procedimentos do sistema de gestão, liquidação e custódia dos

títulos de emissão do tesouro nacional e do BNA

O Aviso 01 / 08 define os requisitos para a participação no

Sistema de Gestão de Mercado de Activos (SIGMA) em termos

de celebração de contratos entre os participantes e o BNA e a

necessidade de cumprimento das regras estabelecidas no

manual de normas e procedimentos do SIGMA.
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Gestão executiva, fiscalização e controlo
A composição e as funções dos órgãos de gestão, fiscalização e

controlo do Grupo BPI são pormenorizadamente apresentadas

nos pontos 3.1 a 3.12 do presente Relatório.

Funções do Grupo BPI
As unidades agrupadas em torno de funções do Grupo BPI estão

sob comando directo da Comissão Executiva do Banco BPI.

Estruturas centrais
Estas estruturas compreendem todo o conjunto de serviços

partilhados, com natureza de back-office, que actuam como

apoio directo às restantes unidades do Grupo ao assegurarem o

desenvolvimento e a manutenção das suas infra-estruturas

operacionais, físicas e tecnológicas.

Riscos de crédito
A Comissão Executiva para os Riscos de Crédito é o órgão que

toma as principais decisões relativas à concessão, ao

acompanhamento e à recuperação de processos de crédito. A um

nível mais operacional, a gestão do risco de crédito encontra-se

centralizada na Direcção de Riscos de Crédito que gere, de

forma integrada, os segmentos de Clientes empresários e

negócios, empresas, banca institucional e project finance G

relativamente à concessão, na Direcção de Recuperação de

Crédito a Empresas, Empresários e Negócios que gere, de forma

integrada, os segmentos de Clientes empresários e negócios,

empresas, banca institucional e project finance relativamente à

recuperação e contencioso e na Direcção de Risco de Crédito a

Particulares que gere o segmento de Clientes Particulares.

O modo como os diversos riscos são geridos no Grupo BPI

encontra-se pormenorizadamente descrito em capítulo autónomo

do Relatório de Gestão.

Riscos de mercado
A Comissão Executiva para os Riscos de Mercado é o órgão que

toma as principais decisões relativas a actividades que envolvem

riscos de mercado para o BPI. Compete-lhe, principalmente,

definir a estratégia global e os regulamentos de actuação, fixar

os limites para as exposições de tesouraria a respeitar pela

Direcção Financeira, definindo as directrizes para a gestão das

posições estruturais de longo prazo (riscos de taxas de juro ou

cambial), e fixar os limites globais de valor em risco (VaR).

Marketing
A função de marketing é desenvolvida de forma segregada, de

acordo com a segmentação entre particulares, por um lado, e

empresas, empresários e negócios, por outro. A Direcção de

Marketing de Particulares, concentra-se na gestão do sistema

CRM (Customer Relationship Management E) e na coordenação

da função de vendas incluindo a responsabilidade pelo

desenvolvimento da oferta comercial. A Direcção de Marketing

de Empresas e Negócios trata dos aspectos relacionados com a

comunicação, gestão de informação e gestão de bases de dados

associados à actividade comercial com empresas.

Canais
O BPI possui uma rede de distribuição multicanal, totalmente

integrada, composta por 696 balcões de retalho, 38 centros de

investimento, Banca Automática (ATM), rede de agentes, canais

de acesso remoto, corretagem online E, balcões especializados e

estruturas dedicadas ao segmento de empresas e Clientes

institucionais (46 centros de empresas, um centro de project
finance e seis centros de Clientes institucionais). Fora de

Portugal, o BPI tem uma operação de banca comercial em

Angola e Moçambique, através de dois bancos de direito local –

Banco de Fomento Angola (detido em 50.1% pelo Grupo BPI) e

Banco Comercial e de Investimentos (detido em 30% pelo Grupo

BPI), respectivamente, e, ainda, diversas sucursais e escritórios

de representação, que prestam, essencialmente, apoio às

comunidades de emigrantes.

Marca, qualidade e formação
A qualidade, comunicação e gestão da marca são geridas pelo

mesmo membro da Comissão Executiva do Banco BPI. Esta

circunstância tem em vista o objectivo de dar prioridade à

qualidade do serviço, o que determina a estreita coordenação

dos programas de qualidade, com os programas de comunicação

e desenvolvimento da marca. Esta coordenação estende-se,

ainda, à área de formação, elemento crítico na obtenção de

elevados padrões de serviço.

4. Organograma funcional do Grupo
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5.1. PRINCÍPIOS DA GESTÃO DE RISCOS 
A gestão de riscos no Grupo BPI assenta na constante identificação

e análise da exposição a diferentes tipos de riscos – risco de

crédito, risco-paísG, riscos de mercado, riscos de liquidez, riscos

operacionais e legais ou outros – e na adopção de estratégias de

maximização da rendibilidade dentro de limites preestabelecidos

(e devidamente supervisionados). A gestão é complementada pela

análise, a posteriori, de indicadores de performanceE.

5.2. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM MATÉRIA DE
CONTROLO E GESTÃO DE RISCOS
A política, os procedimentos e a repartição de competências

entre os vários órgãos e departamentos em matérias de controlo

e gestão dos riscos do Grupo encontram-se pormenorizadamente 

descritos em capítulo autónomo do Relatório de Gestão e que se

consideram parte integrante deste relatório por referência. Em

2009, a Comissão Executiva atribuiu a um único Administrador,

sem responsablidade directa por pelouros comerciais, o pelouro

de todas as Direcções de Risco. A Comissão Executiva de Riscos

de Mercado viu alargado o seu âmbito de acção ao

acompanhamento dos riscos globais. (Risco de crédito /

contraparte, risco país, riscos de mercado, liquidez,

operacionais, outros). No âmbito da reorganização da actividade

de trading E, foi extinta a Direcção de Trading e Arbitragem

(DTA). Por outro lado, foi criada uma nova Direcção para

Recuperação de Crédito a Empresas (DRCE), função antes

inserida na Direcção de Riscos de Crédito de Empresas (DRC). 

5. Gestão dos riscos

CACI – Comissão de Auditoria e de Controlo Interno; CECA – Comissão Executiva do Conselho de Administração; CERC – Comissão Executiva de Riscos de Crédito; CERM – Comissão
Executiva de Riscos de Mercado; DA – Departamento de Acções; DACR – Direcção de Análise e Controlo de Riscos; DAI = Direcção de Auditoria interna; DC – Direcção de Compliance; 
DF – Direcção Financeira; DIAPE – Direcção de Investimentos Alternativos e Produtos Estruturados; DJ – Direcção Jurídica; DO = Direcção de Operações; DORG – Direcção da
Organização; DP – Direcção de Planeamento; DRC – Direcção de Riscos de Crédito; DRCE – Direcção de Recuperação de Crédito a Empresas; DRCP – Direcção de Riscos de Crédito
a Particulares.

1) No âmbito da execução dos serviços de auditoria e revisão legal das contas do Grupo BPI, os Auditores Externos contribuem também para o processo de controlo dos diversos riscos a
que o Grupo se encontra exposto.

Risco de crédito /
contraparte

DACR: modelos de rating E e scoring G

(PD) e LGD para todos os segmentos
de crédito

DACR e DF: identificação de ratings
externos para títulos de dívida e para
crédito a Instituições Financeiras

DRC: Rating de Empresas; Expert
SystemE para Empresários e Negócios 

DRCP: Expert system para crédito a
Particulares

DACR: Exposição em Derivados

DACR: análise de exposição global ao
risco de crédito

CECA e CERM:
estratégia global 

CECA e CERC:
aprovação de
operações de maior
relevância

Conselho de Crédito,
DRC e DRCP:
aprovação de
operações 

CECA, CERC, Conselho de
Crédito, DRC, DRCP,
DACR e DF: limites 

CECA, CACI, CERC,
Conselho de Crédito,
DACR, DO, Auditores
internos e externos1,
Banco de Portugal:
controlo

Risco-país DF: análise de risco-país individual
por recurso a ratings e análises
externas 

DACR: análise de exposição global

CECA e CERM:
estratégia global

DF, DA e DIAPE:
operações

CECA, CERM

Riscos legais DJ CECA, CACI, DJ, DC,
Auditores internos e
externos1, Banco de
Portugal: controlo

Riscos
operacionais

DACR: análise de exposição global

DORG e todas as Direcções:
identificação de processos e pontos
críticos

CECA: organização
global

Comité de Risco
Operacional

DORG:
regulamentação

CECA, CERM, DORG,
DACR: regulamentação e
limites

CECA, CACI, DORG, DACR,
DC, Auditores internos e
externos1, Banco de
Portugal: controlo

Risco de mercado DACR: análise de riscos por livros /
instrumentos e análise global de
riscos – taxas de juro, câmbios,
acções, mercadorias, outros

CECA e CERM:
estratégia global

DF, DA e DIAPE:
operações

Risco de liquidez DF, DA e DIAPE: análise de riscos
individuais de liquidez, por
instrumento

DACR: análise de risco global de liquidez

CECA e CERM:
estratégia global

CECA, CERM, DACR, DF e
DA: limites

CECA, CACI, CERM, DACR,
DC, Auditores internos e
externos1, Banco de
Portugal: controlo

CECA, CERM, CERC

DP, DACR, 

todas as outras Direcções

CECA, DORG

Matriz de competências para a gestão e controlo de riscos

Recuperação

DJ

DRCE:
Empresas e
Empresários e
Negócios 

DRCP:
Particulares

DJ

DJ, DAI, DO,
Direcções
Comerciais
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A Deloitte & Associados, SROC, S.A. (Deloitte), que faz parte da

rede internacional Deloitte Touche Tohmatsu, (Rede DTT) é o

actual Auditor Externo e Revisor Oficial de Contas do Grupo BPI

e foi eleito na Assembleia Geral de 23 de Abril de 2008, para o

triénio 2008 / 2010. Maria Augusta Cardador Francisco é a

sócia responsável pela auditoria às demonstrações financeiras

consolidadas do Banco BPI.

De acordo com o estabelecido no Código das Sociedades

Comerciais, a proposta de nomeação do Auditor Externo e

Revisor Oficial de Contas é submetida à AG pelo Conselho

Fiscal, que, como foi referido em capítulo próprio, é composto

por uma maioria de membros independentes.

6.1. INDEPENDÊNCIA
O BPI reconhece e subscreve as preocupações manifestadas pela

CMVM, pela Comissão Europeia e pela IOSCO, entre outras

entidades, quanto à salvaguarda da independência dos Auditores

relativamente ao Cliente da auditoria. O BPI entende que esta

independência é essencial para assegurar a confiança na

fiabilidade dos seus relatórios e na credibilidade das

informações financeiras publicadas. 

O BPI é da opinião que os seus Auditores são independentes na

acepção dos requisitos regulamentares e profissionais aplicáveis e

que a sua objectividade não se encontra comprometida. O BPI

tem incorporado nas suas práticas e políticas de governo diversos

mecanismos que acautelam a independência dos auditores.

Com efeito, a sociedade que audita as contas do Grupo BPI,

bem como os responsáveis por esses trabalhos, não detêm –

além do que resulta do normal decurso da sua colaboração

profissional e tanto quanto o BPI tem conhecimento –, qualquer

interesse, seja efectivo ou iminente, seja financeiro, comercial,

laboral, familiar ou de outra natureza, em empresas do Grupo

BPI, que permita a um terceiro, razoável e informado, considerar

que possa estar comprometida a independência do auditor.

Por outro lado, o Estatuto Jurídico da Ordem dos Revisores

Oficiais de Contas estabelece que aquele que tenha exercido,

nos três anos anteriores, funções de membro de órgãos de

administração ou gestão de uma empresa não pode exercer a

função de Revisor Oficial de Contas na mesma empresa.

De igual modo, Revisor Oficial de Contas que nos três anos

anteriores tenha sido responsável pelos trabalhos de revisão legal

de contas numa empresa ou entidade não pode vir a exercer

funções de administração ou gestão dessa empresa ou entidade. 

O BPI adoptou o princípio de não celebrar nenhum contrato de

trabalho com pessoa que tenha sido sócio de empresa de

auditoria e que tenha prestado serviços de auditoria em

sociedades do Grupo BPI, antes de decorridos pelo menos três

anos após a cessação da prestação daqueles serviços. 

6.2. RESPONSABILIDADE
Nos termos da lei1, os auditores2 respondem “solidária e

ilimitadamente” pelos “danos causados aos emitentes ou a

terceiros por deficiência do relatório ou do parecer elaborados”.

6.3. REMUNERAÇÃO
A remuneração atribuída à Deloitte e à sua rede3 por serviços

prestados a sociedades do Grupo BPI, no exercício de 2009,

ascendeu a 1.98 M.€. Este valor foi repartido, segundo a

natureza e a sociedade à qual os serviços foram prestados, da

forma a seguir indicada.

A Deloitte e a sua rede não prestaram ao Grupo BPI nenhum

serviço em áreas relacionadas com tecnologias da informação

financeira, auditoria interna, avaliações, defesa em justiça,

recrutamento, entre outras, susceptíveis de gerar situações de

conflitos de interesses ou eventual prejuízo para a qualidade do

trabalho de auditoria e de revisão legal das contas. 

Todos os serviços prestados pela Deloitte, incluindo as

respectivas condições de remuneração são, independentemente

da sua natureza, objecto de apreciação prévia e aprovação por

parte do Conselho Fiscal, o que constitui um mecanismo

adicional de salvaguarda da independência do Auditor Externo.

6. Auditores externos

1) Artigo 10 do Código dos Valores Mobiliários.
2) Nos termos do artigo 10 do Código dos Valores Mobiliários, a palavra “auditores” compreende “os revisores oficiais de contas e outras pessoas que tenham assinado o relatório ou o

parecer” (alínea 1a)) e “as sociedades de revisores oficiais de contas e outras sociedades de auditoria, desde que os documentos auditados tenham sido assinados por um dos seus
sócios” (alínea 1b)).

3) A “Rede” de auditores do BPI compreende a Deloitte e a Deloitte & Associados, SROC, S.A., e está de acordo com a definição de “Rede” estabelecida pela Comissão Europeia na sua
Recomendação n.º C (2002) 1873, de 16 de Maio de 2002.

4) Por ordem de importância (decrescente) quanto ao montante pago: BPI Vida, Inter Risco, BPI Pensões, Banco BPI Cayman, Banco BPI – Off-shore de Macau, BPI – Locação de
Equipamentos, Douro – SGPS, BPI Capital Finance, BPI Rent e BPI Madeira.

Tipo de
serviço

Banco
BPI

BFA BPI-BI BPI GA Outras4 Total % do
total

Valores em milhares de euros

Revisão legal 
de contas 615 85 121 123 209 1 154 58%

Revisão de contas 
associada à emissão
de obrigações 189 - - - - 189 10%

Outros serviços 
de garantia de 
fiabilidade 100 107 63 53 42 365 18%

Consultoria fiscal 144 - - 7 - 151 8%

Outros serviços 84 - - - 40 124 6%

Total 1 133 192 184 183 291 1 983 100%



POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS DA DELOITTE
A Deloitte, auditor registado na CMVM e nomeado pelo BPI,

tem, de acordo com a informação por esta prestada ao BPI,

implementadas políticas e procedimentos, concebidos para �

assegurar que presta serviços de qualidade e cumpre todas as

regras de independência e de ética aplicáveis.
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SISTEMA DE CONTROLO DE QUALIDADE

A DTT concebeu globalmente um sistema de controlo de

qualidade que cada firma-membro aplica localmente e que

respeita o disposto na Norma Internacional Sobre Controlo de

Qualidade 1 (“ISQC 1”). Este sistema de controlo interno de

qualidade adoptado pela Deloitte foi complementado com as

regras Portuguesas aplicáveis.

O sistema de controlo de qualidade é suportado por um

conjunto de políticas, nomeadamente sobre os seguintes

aspectos:

� Responsabilidade e compromisso da liderança com o sistema

de controlo interno de qualidade

� Requisitos éticos

� Aceitação e continuação de relacionamentos com Clientes e

de trabalhos 

� Desenvolvimento dos seus profissionais

� Processo de consultas técnicas

� Execução dos trabalhos

� Revisão independente de qualidade dos trabalhos

� Revisão da prática profissional

Responsabilidade e compromisso da liderança

O funcionamento do sistema de controlo de qualidade é

assegurado, em primeiro lugar, pela designação, a nível

mundial e a nível nacional, de sócios com grande experiência

na prática de auditoria (Reputation and Risk Leaders), sem

responsabilidades de gestão corrente, cuja função na

respectiva jurisdição consiste na liderança de todos os

assuntos relacionados com a qualidade, reputação e

independência. 

Requisitos éticos

A Deloitte exerce a sua actividade com base em valores e em

princípios éticos que têm uma abrangência global e são

comuns a todas as áreas de actividade exercidas em Portugal.

Foi publicado um Código de Ética interno que assenta nas

disposições do IFAC, sendo, em algumas áreas, ainda mais

restritivo. O Código de Ética é entregue a todos os profissionais 

logo que são admitidos na Deloitte, sendo-lhes transmitidas

todas as actualizações e, periodicamente, efectuadas

advertências através de acções de formação e campanhas de

divulgação internas desenvolvidas para o efeito. São exigidas,

anualmente, confirmações sobre o cumprimento do Código de

Ética em vigor. 

A Deloitte utiliza diversas ferramentas de gestão para a

monitorização do cumprimento dos requisitos éticos (em

particular de independência), designadamente:

� GIMS – monitorização dos interesses financeiros de sócios e

gerentes

� DESC – ferramenta global que permite identificar todas as

entidades às quais são prestados serviços de auditoria pela

rede DTT que sejam entidades de interesse público

� Dcontact – base de dados de Clientes das sociedades da rede

Deloitte em Portugal

O cargo de Director de Ética é desempenhado por um sócio

com poderes para o efeito em todas as sociedades da rede da

Deloitte em Portugal.

Aceitação de Clientes e de trabalhos

Existem políticas internas na Deloitte para a aceitação de

Clientes e de trabalhos, abrangendo um conjunto de

verificações prévias, que condicionam a efectiva prestação de

serviços ou a aceitação de Clientes. Os temas objecto de

verificação são diversificados, como por exemplo a reputação

das entidades e dos seus responsáveis, a natureza das suas

operações, o ambiente de controlo interno, as motivações da

gerência e dos directores, as competências requeridas, a

independência e eventuais conflitos de interesses, a

razoabilidade dos prazos que são exigidos, entre outros temas.

O cumprimento destas políticas é assegurado por uma série de

procedimentos internos de controlo, bem como através de

ferramentas de gestão que permitem documentar as

verificações efectuadas, designadamente o DRMS para efeitos

de documentação do processo de aceitação e de continuação.
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Desenvolvimento dos Colaboradores

Um dos principais objectivos da Deloitte é o desenvolvimento

de talentos e do seu potencial de liderança, oferecendo

oportunidades de carreira compensadoras e, sobretudo, que

constituam um desafio permanente às suas qualidades. 

Os elevados níveis de exigência no âmbito do recrutamento de

profissionais, a formação contínua e o rigoroso processo de

avaliação dos mesmos são os pilares essenciais em que

assenta tal estratégia.

Processo de consultas técnicas

Estão estabelecidas políticas internas na Deloitte de consulta a

especialistas (contabilidade, matérias financeiras, fiscalidade,

aspectos legais etc.) e da correspondente documentação. Estas

consultas podem ser efectuadas a especialistas internos ou a

especialistas externos.

Para dar resposta às necessidades de consulta, foi criada

internamente uma estrutura que consiste em: (i) um grupo de

profissionais especialistas em normas internacionais de relato

financeiro, que regularmente contacta com os centros de

excelência internacionais da Deloitte nesta matéria; (ii) um

grupo de apoio para questões relacionadas com ética,

independência e conflitos de interesses; (iii) um grupo de

apoio à prática para questões técnicas de auditoria.

Execução dos trabalhos

Os trabalhos são executados por equipas escolhidas

criteriosamente, sendo os diversos elementos designados em

função da sua experiência e dos seus conhecimentos

específicos dos vários sectores de actividade. São definidos

procedimentos que garantem a monitorização da carga de

trabalho dos sócios e profissionais, de forma a garantir-lhes

tempo suficiente para o cumprimento das suas obrigações

profissionais de forma adequada.

A Deloitte dispõe de um conjunto de técnicos especializados

em auditoria informática e sistemas de informação. Estes

técnicos são obrigatoriamente envolvidos em todos os trabalhos

de auditoria e afins em que o uso da informática pela entidade

seja classificado como relevante. 

Para potenciar a especialização dos seus profissionais e

melhorar a sua capacidade de resposta às necessidades dos

vários Clientes, a Deloitte decidiu adoptar uma organização

interna por indústrias. 

Na execução dos trabalhos de auditoria e afins, é seguida a

metodologia de auditoria da Deloitte – Deloitte Audit Approach

(“DAA”). Os trabalhos de auditoria encontram-se suportados

por ficheiros em formato electrónico, sendo utilizado um

software específico desenvolvido pela DTT (AS/2). Os

procedimentos a executar encontram-se descritos em

programas de trabalho detalhados, desenhados para cada uma

das áreas de trabalho. Estes programas de trabalho são

ajustáveis à realidade da entidade, sendo diferenciados para

algumas indústrias específicas – banca, seguros, retalho, etc.

Revisão independente de qualidade dos trabalhos

Todos os relatórios emitidos são sujeitos a uma revisão interna

efectuada por um profissional qualificado e experiente não

envolvido no trabalho em questão. Esta revisão é efectuada

antes da emissão do documento.

A designação dos profissionais que executam tal revisão segue

um processo minucioso, visando assegurar que não existem

conflitos de interesse, que os princípios de independência são

respeitados e que o revisor designado tem as competências

adequadas. 

Revisão da prática profissional 

Os diversos processos do sistema de controlo interno de

qualidade são periodicamente sujeitos a verificações para

avaliar a sua operacionalidade e eficácia. Estas verificações

consistem, essencialmente, na análise de amostras

representativas e são realizadas por pessoas independentes.

Para além destas verificações, todas as firmas-membro da

Rede DTT são sujeitas a revisões externas periódicas da sua

prática profissional. Estas revisões são efectuadas por sócios

de outra firma-membro, ocorrem com uma periodicidade

máxima de três anos e cobrem uma amostra representativa dos

sócios e dos trabalhos de auditoria realizados nesse ano.
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7.1. POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO
7.1.1. Princípios

7. Remuneração 

A política de remuneração do BPI assenta em cinco vectores. 

Desempenho

As remunerações dos Administradores Executivos e dos

Colaboradores do BPI estão directamente associadas aos níveis

de desempenho obtidos:

� pelo Banco;

� pela unidade de negócio ou de apoio ao negócio à qual a

pessoa em causa está associada;

� pelo seu mérito individual.

Os critérios utilizados na aferição do nível de desempenho e do

peso relativo de cada uma das áreas atrás referidas variam de

acordo com as funções e com o nível de responsabilidade da

pessoa em causa.

Competitividade

O BPI procura oferecer aos seus Administradores e

Colaboradores pacotes remuneratórios competitivos, tendo em

conta a prática do mercado para uma dada área de 

especialização, nível de responsabilidade e zona geográfica. Ao

adoptar esta política, o BPI tem o objectivo de atrair e reter os

elementos mais eficientes, mais rendíveis e com maior

potencial para a organização.

Estratégia

A remuneração atribuída a um determinado Colaborador é

ainda influenciada pelas necessidades específicas e

prioridades estratégicas do BPI, num dado momento, assim

como pela importância e singularidade do contributo da pessoa

para a organização.

Equidade

A prática remuneratória do BPI assenta em critérios uniformes,

consistentes, justos e equilibrados.

Alinhamento com os Accionistas

Os Administradores Executivos, Quadros Directivos e os

restantes Colaboradores cuja remuneração variável seja

superior a 2 500 euros têm associada parte da respectiva

remuneração à valorização a médio prazo das acções do Banco

BPI em bolsa. 

7.1.2. Definição
A política de remuneração aplicável aos órgãos de Administração

e Fiscalização do Grupo BPI é definida pela Comissão de

Remunerações – órgão composto por três Accionistas eleitos

trienalmente pela Assembleia Geral –, respeitando, quanto à

remuneração fixa dos membros do Conselho de Administração e

à remuneração variável dos membros da Comissão Executiva, os

limites aprovados pela Assembleia Geral no inicio de cada

mandato trienal dos órgãos sociais.

No âmbito da formulação ou alteração da política geral de

remuneração da Comissão Executiva, cabe a um órgão consultivo

do Conselho de Administração – a Comissão de Nomeações,

Avaliação e Remunerações – analisar e dar parecer ao Conselho

sobre recomendações que este entenda formular à Comissão de

Remunerações.

7.1.3. Componentes da remuneração
Os membros do Conselho Fiscal e os membros não-executivos do
Conselho de Administração auferem, exclusivamente,

remunerações fixas e, nesse sentido, a sua remuneração não se

encontra dependente dos resultados do Banco BPI.

A remuneração atribuída aos Administradores Executivos (bem

como aos Colaboradores) do Grupo BPI inclui uma componente

fixa e uma componente variável que depende do desempenho

obtido pelo Banco, pelas áreas sob a responsabilidade da pessoa

em causa e do seu mérito.

A remuneração variável é por regra, em parte, paga em dinheiro

e, em parte sob a forma de acções e de opções de compra G de

acções BPI, através do Programa de Remuneração Variável em

Acções.

7.1.3.1. Programa RVA
Conceito O Grupo BPI dispõe, desde o início do exercício de

2001, de um programa de remuneração variável em acções

(Programa RVA) que consiste, em regra, anualmente, na atribuição

de uma parte da remuneração variável sob a forma de acções do

Banco BPI e opções de compra de acções do Banco BPI. 

Destinatários O programa RVA abrange a Comissão Executiva do

Banco BPI, o Conselho de Administração do Banco Português de

Investimento, assim como todos os Colaboradores do Grupo cuja

remuneração variável anual seja igual ou superior a 2 500 euros1.

1) Nos RVA 2008 e 2009 aos Administradores e Colaboradores foi concedida a faculdade de optar entre receber integralmente a remuneração variável em dinheiro, ou serem abrangidos
pelo RVA nos termos aplicáveis a cada um deles.



O peso do RVA na remuneração variável é crescente com o nível

de responsabilidades, oscilando entre um mínimo de 10% e um

máximo de 50%. 

A proporção da remuneração variável dos Administradores

Executivos integrada por acções e, ou, opções sobre acções no

âmbito do RVA é de 50% para o Presidente e Vice-Presidente da

Comissão Executiva e de 40% para os demais membros desse

órgão.

Objectivos do Programa RVA:
� reforça o alinhamento dos interesses de Administradores e

Colaboradores com os interesses dos Accionistas. Este estímulo

é intensificado pela existência da componente de opções de

compra de acções BPI que permite uma alavancagem dos

ganhos com a valorização futura das acções em bolsa,

enquanto uma evolução negativa da cotação da acção resulta

num valor nulo das opções;

� promove o mérito individual, uma vez que, ao ser uma

componente da remuneração variável, o valor da mesma é

crescente consoante o desempenho e mérito individual;

� relativamente à componente da remuneração variável em

acções, fideliza e retém talentos, uma vez que os incentivos do

RVA são disponibilizados ao beneficiário de forma faseada,

desde a atribuição até ao final do terceiro ano seguinte, e sob

condição de o beneficiário manter a ligação ao Grupo. Este

efeito será tanto mais relevante quanto maior o nível de

responsabilidade e de mérito individual, constituindo, portanto,

um meio importante de selecção positiva dos recursos

humanos.
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Remuneração fixa

50%

60%

65%

85% a 70%

90%

Remuneração variável

Remuneração variável
em numerário (€)

REMUNERAÇÃO TOTAL

50%

40%

35%

15% a 30%

10%

Composição da
remuneração variável

RVA (€)

0%

25%

50%

75%

100%

100%

75%

50%

25%

0%

Composição do RVA à
escolha do beneficiário

Remuneração variável
em acções (€)

Remuneração variável
em opções (€)

Presidente e Vice Presidente da Comissão Executiva

Outros membros da Comissão Executiva

Outros Administradores do Banco de Investimento

Quadros directivos

Outros colaboradores

Estrutura de Remuneração do Banco, aplicável à Comissão Executiva e à generalidade dos Colaboradores
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1) Tal como aconteceu em 2008.

7.1.3.2. Opcionalidade do RVA 2009
Relativamente ao exercício de 20091 o Conselho de

Administração decidiu, excepcionalmente, que o Programa RVA

fosse facultativo, podendo os Administradores executivos e

Colaboradores por ele abrangidos optar por:

� receber a remuneração variável integralmente em dinheiro;
� reduzir o peso da componente RVA na remuneração variável a

50% da expressão prevista nas regras do Programa; ou,
� optar pela manutenção do peso relativo do RVA previsto nas

referidas regras.

Para a sua deliberação, o Conselho de Administração tomou em

consideração a persistência das circunstâncias excepcionais

vividas nos mercados financeiros, designadamente no mercado

de acções e o facto de o montante de remuneração variável

atribuído a Administradores executivos e Colaboradores ter

conhecido em 2008 uma diminuição muito significativa – da

ordem dos 60%, em termos globais –, e de em 2009 a referida

remuneração se manter globalmente ao mesmo nível de 2008.

7.1.4. Participação nos lucros
O artigo 28 dos Estatutos do Banco BPI prevê que seja

deliberado em Assembleia Geral para a remuneração variável

global atribuída à Comissão Executiva um limite máximo

definido em percentagem dos lucros consolidados do exercício.

7.1.5. Limites de Remuneração aprovados em AG
Na Assembleia Geral de 23 de Abril de 2008 que procedeu à

eleição da Comissão de Remunerações, foram definidos para o

mandato dos órgãos sociais 2008-2010, os seguintes limites

máximos para as remuneração fixa anual dos membros do

Conselho de Administração e para a remuneração variável dos

membros da Comissão Executiva:

� limite da remuneração fixa anual do conjunto dos membros do

Conselho de Administração: 3.2 M.€;
� percentagem máxima dos lucros consolidados do exercício que

em cada ano pode representar à remuneração variável dos

conjunto dos membros do Conselho de Administração que

integram a Comissão Executiva: 1.5%.

A Comissão de Remunerações definiu com respeito à

remuneração do Conselho Fiscal as seguintes directrizes:

� Presidente: 3 750 euros por mês;
� Vogais: 3 250 euros por mês.

Estas remunerações serão pagas 14 vezes em cada ano.

7.1.6. Intervenção da Comissão de Remuneração
A Comissão de Remunerações tem por atribuições principais:

� definir a política de remunerações e aplicar o regime de

reforma dos membros da Comissão Executiva do Banco BPI,

(bem como do Conselho de Administração do Banco Português

de Investimento); 
� fixar a remuneração dos titulares dos órgãos sociais do Banco

BPI;
� proceder à avaliação dos elementos da Comissão Executiva do

Banco BPI (e do Conselho de Administração do Banco

Português de Investimento), com vista à determinação das

respectivas remunerações variáveis anuais.

7.1.7. Intervenção da Comissão de Nomeações, Avaliação e
Remuneração
Cabe à Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações dar

parecer ao Conselho de Administração sobre as recomendações

que este formule à Comissão de Remunerações relativas à

definição e às alterações da política geral de remunerações da

Comissão Executiva, bem como aos programas de remuneração

variável baseados em acções ou opções de compra de acções do

Banco BPI.

No âmbito do processo anual de avaliação e fixação da retribuição

variável dos membros da Comissão Executiva, cabe à Comissão de

Nomeações, Avaliação e Remunerações propor ao Conselho de

Administração os critérios a utilizar neste processo, os quais

deverão incluir adequada ponderação do mérito, do desempenho

individual e da contribuição para a eficiência do Banco.

7.1.8. Outros aspectos relativos à remuneração da Comissão
Executiva
O Banco tem por política considerar na remuneração global

atribuída aos membros da Comissão Executiva as remunerações

auferidas pelo exercício de cargos sociais em representação do

BPI. Deste modo, para efeitos de pagamento e correspondente

registo contabilístico, o valor da remuneração variável atribuído

pelo Banco a cada membro da Comissão Executiva é abatido das

remunerações que eventualmente tenha auferido pelo exercício

de outros cargos sociais.

É política do Grupo BPI que os elementos que integram a

Comissão Executiva apenas exerçam outros cargos sociais por

indicação do Banco em sociedades em que este tenha um

interesse relevante. Está ainda vedado aos membros da Comissão

Executiva o exercício de quaisquer outras funções remuneradas.

A remuneração da administração é inteiramente contabilizada na

rubrica custos com pessoal.



Relatório sobre o Governo do Grupo BPI  305

7.1.9. Planos de pensões dos Administradores 
Regulamento e condições de elegibilidade
O plano de pensões dos Administradores do Banco BPI está

consubstanciado em regulamento aplicável aos Administradores

da Comissão Executiva do Banco BPI, aos ex-Administradores da

Comissão Executiva da ex-BPI SGPS e aos antigos membros da

Direcção eleita do Banco Português de Investimento que, após

nove anos de exercício, se mantenham em funções de gestão em

qualquer Banco por esta controlado.

O regulamento estabelece o pagamento de pensões de reforma

(velhice ou invalidez) e de sobrevivência, calculadas em função

do vencimento mensal fixo auferido no mês anterior à data da

reforma e do número de anos de exercício de funções, sendo

atingido, em regra, o benefício máximo (100%) com 16 anos de

serviço1 como Administrador e mais de 60 anos de idade.

Está previsto que às pensões asseguradas pelo plano de pensões

dos Administradores sejam deduzidas as pensões que os

mesmos recebam ou venham a receber por tempo de serviço

prestado ao Grupo BPI ou que este lhes tenha, para o efeito,

reconhecido.

7.1.10. Crédito aos membros do Conselho de Administração do
Banco BPI
Em termos gerais, a concessão de crédito aos membros da

Comissão Executiva do Conselho de Administração do Banco BPI

encontra-se regulada no artigo 85 do Regime Geral das

Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras. Esse normativo

determina que “as instituições de crédito não podem conceder

crédito, sob qualquer forma ou modalidade incluindo a prestação

de garantias, quer directa quer indirectamente, aos membros dos

seus órgãos de administração ou fiscalização, nem a sociedades

ou outros entes colectivos por eles directa ou indirectamente

dominados”, a não ser que se enquadrem em “operações de

carácter ou finalidade social ou decorrentes da política de

pessoal, bem como o crédito concedido em resultado da

utilização de cartões de crédito associados à conta de depósito,

em condições similares às praticadas com outros Clientes de

perfil de risco análogo”.

Neste âmbito, de acordo com a política definida, os membros da

Comissão Executiva do Conselho de Administração do Banco BPI

beneficiam dos Regimes de Concessão de Crédito Bonificado e

não bonificado à Habitação em vigor nos Bancos para todos os

seus Colaboradores. 

Os termos e as condições – avaliação de risco, taxa de juro,

garantias prestadas, prazo etc. – em que são concedidos os

empréstimos aos membros da Comissão Executiva do Conselho

de Administração do Banco BPI são em tudo idênticos aos que

se aplicam aos restantes Colaboradores do Grupo.

Os Administradores Executivos, assim como os Colaboradores

beneficiam ainda de uma linha de crédito para exercício de

opções e manutenção das acções obtidos através do RVA,

conforme referido, em maior pormenor, no ponto relativo a esse

programa (pág. 312). 

7.1.11. Indemnizações e cessação antecipada de contratos
Cessação antecipada de contratos
Não existem regras específicas relativas a cessação antecipada

de contratos pelos membros dos órgãos de administração e

fiscalização.

Alteração no controlo da Sociedade
Os Administradores e Quadros Directivos do Grupo BPI não

beneficiam de qualquer cláusula de indemnização de natureza

extraordinária, que os compense na eventualidade da ocorrência

de uma alteração no controlo da Sociedade.

7.1.12. Outros benefícios e compensações
Os Administradores e Colaboradores do Grupo BPI não

beneficiam de outras formas de remuneração – pecuniárias e

não-pecuniárias – que não as referidas neste capítulo ou que

decorram da normal aplicação do ACTV (Acordo Colectivo de

Trabalho para o Sector Bancário) ou do direito do trabalho.

1) Ou, no caso de Administradores do Banco Português de Investimento, com o exercício de funções directivas no Grupo BPI durante pelo menos 20 anos, dos quais pelo menos 10 como
Administradores.
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Aprovação, regulamento, directrizes e competências para a

execução e modificação da RVA

As linhas gerais da RVA foram aprovadas pelo Conselho Geral a

10 de Dezembro de 1998. Na Assembleia Geral de Accionistas

de 21 de Abril de 1999, o Presidente do Conselho de

Administração colocou à apreciação dos Accionistas uma

proposta de autorização de aquisição e alienação de acções

próprias pela Sociedade, destinadas a tornar viável a execução

do referido plano de incentivos. Esta proposta foi aprovada

com 99.99% de votos a favor, tendo sido renovada nos

exercícios seguintes.

As disposições gerais do programa RVA, bem como as

competências dos órgãos para execução e modificação do mesmo

estão definidas em regulamento próprio. O regulamento do RVA

foi aprovado pelo Conselho Geral em 25 de Fevereiro de 1999,

tendo-lhe sido introduzidas as alterações a seguir indicadas, em

3 de Março de 2004 e em 20 de Outubro de 2005:

� ajustamentos à metodologia da RVA com o objectivo de

acolher, por antecipação, normas decorrentes da introdução

das IAS;

� alteração do período do exercício das opções que,

relativamente ao programa RVA 2005 e seguintes, passa a

ser entre o nonagésimo dia e o final do quinto ano a partir da

data de atribuição.

Órgãos executivos do RVA

O Conselho de Administração delegou na Comissão Executiva

a execução anual do programa RVA. Os aspectos concretos de

execução do programa RVA são regulados por um conjunto de

directrizes, aprovado pelo Conselho de Administração, que

vinculam a actuação da Comissão Executiva. No quadro do

regulamento do programa de Remuneração Variável em

Acções (RVA), cabe à Comissão Executiva a execução da

atribuição de acções e opções à generalidade dos

Colaboradores do Grupo e aos Administradores das

subsidiárias do Grupo BPI, excluindo o Banco Português de

Investimento. Neste âmbito, as principais competências 

atribuídas à Comissão Executiva são as seguintes:

� fixar o número máximo de acções e opções a atribuir em

cada ano, assim como os critérios (dos quais fará sempre

parte o da avaliação do mérito de cada Colaborador) e as

condições de distribuição das mesmas pelos Colaboradores

do Grupo;

� adoptar, em cada atribuição, o modelo de avaliação de

opções que melhor permita a determinação razoável e realista

do seu justo valor;

� interpretar o regulamento do RVA e preencher eventuais

lacunas;

� proceder, pontualmente, a alterações em disposições

contratuais do RVA, como, por exemplo, a antecipação da

data em que as opções possam ser exercíveis e, na atribuição

de acções, dispensar a verificação de condições suspensivas

ou renunciar à atribuição sob condição resolutiva.

O exercício destas funções pela Comissão Executiva é objecto

de acompanhamento pelo Conselho de Administração.

A Comissão de Remunerações é responsável pela atribuição das

acções e opções aos membros da Comissão Executiva do

Conselho de Administração do Banco BPI e aos Administradores

do Banco Português de Investimento, desempenhando as

mesmas funções que são atribuídas à Comissão Executiva para

efeitos de atribuição do RVA à generalidade dos Colaboradores,

baseando-se em parecer da Comissão de Nomeações, Avaliação e

Remunerações. Nos termos do regulamento do RVA, a Comissão

de Remunerações não poderá adoptar condições de atribuição

mais favoráveis que as aplicadas pela Comissão Executiva na

atribuição do RVA à generalidade dos Colaboradores. Do mesmo

modo, eventuais ajustamentos técnicos ao preço de exercício ou

quantidade de opções detidas pelos membros da Comissão

Executiva e pelos Administradores do Banco Português de

Investimento não poderão ser feitos em condições mais favoráveis

que as aplicadas para a generalidade dos Colaboradores.

PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL EM ACÇÕES
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7.1.13. Políticas relativas à remuneração dos demais Quadros
da Alta Direcção do Grupo
Política de remuneração
Os Dirigentes na acepção do n.º 3 do artigo 248-B do Código

dos Valores Mobiliários fazem parte dos quadros da Alta Direcção

do Grupo BPI.

Integram o universo aqui denominado demais Quadros da Alta

Direcção do Grupo (adiante simplificadamente designados por

Quadros) os Colaboradores do Grupo BPI que sejam Directores

Gerais, Administradores de participadas, Directores Centrais ou

Directores Coordenadores (excluindo-se portanto os membros do

órgão de administração e do órgão de fiscalização do Grupo).

A política de remuneração dos Quadros é a que é aplicada à

generalidade dos Colaboradores do Banco BPI. Essa política, que

é descrita ao longo deste capítulo, inclui a descrição dos seus

aspectos essenciais constante da Declaração submetida pelo

Conselho de Administração à AG anual de 2009 sobre a matéria

em apreço. 

A definição da remuneração a atribuir, em cada ano, aos

Quadros resulta:

� quanto à parte fixa, do previsto no contrato de trabalho

existente com cada um dos Quadros;

� quanto à componente variável da remuneração, da decisão da

Comissão Executiva do Conselho de Administração,

exceptuados os Quadros que sejam membros do Conselho de

Administração do Banco Português de Investimento, em que a

decisão final é tomada pela Comissão de Remunerações, tendo

por base uma proposta do Presidente da Comissão Executiva

do Banco BPI e o parecer do Presidente do Conselho de

Administração do Banco BPI. Em ambos os casos tendo

presente o desempenho individual e os resultados consolidados

do Banco BPI.

A política de remunerações descrita neste capítulo tem em vista,

entre outros objectivos, o de contribuir para o alinhamento dos

interesses dos membros dos Quadros com os interesses da

sociedade e para o desincentivo da assunção excessiva de riscos;

tal contribuição resulta, entre outros aspectos, (i) da relação

estabelecida entre o valor da remuneração variável e os resultados

consolidados do Banco (ii) da circunstância de uma parte dessa

remuneração ser, em regra, composta por acções / opções de

aquisição do Banco BPI atribuídas no quadro do RVA e (iii) da

circunstância de a possibilidade de livre disposição das acções

atribuídas no quadro do RVA ser diferida ao longo de 3 anos.

Principais características do sistema de benefícios de reforma
Indicações acerca das principais características do sistema de

benefícios de reforma de que beneficiam os Quadros do Banco

BPI:

a) Conforme se explicita no ponto b) seguinte, os benefícios de

reforma de que beneficiam os Quadros encontram-se

definidos e consubstanciam-se no benefício decorrente do

plano de pensões previsto nos Acordos Colectivos de Trabalho

(ACT) do sector bancário celebrados com os Sindicatos do

Norte, do Centro e do Sul e Ilhas, por um lado, e com o

Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários e o

Sindicato Independente da Banca, por outro. Nalguns casos,

decorrente de compromissos anteriormente assumidos, os

Quadros poderão estar sujeitos à aplicação das regras do

regime geral da segurança social.

b) Relativamente aos benefícios em apreço:

i) Os Quadros não gozam, por essa circunstância e a esse

título, de benefícios de reforma, salvo quanto aos Quadros

que sejam Administradores do Banco Português de

Investimento, S.A. e que não integrem a Comissão

Executiva do Banco BPI, S.A. os quais, nessa qualidade e

para além do regime aplicável à generalidade dos

Colaboradores, usufruem, cumulativamente e enquanto se

mantiverem no exercício das referidas funções, de um plano

de pensões complementar de contribuição definida, cujo

valor mensal da contribuição corresponde a 12.5% do

complemento de remuneração de 2 500 euros que auferem

pelo exercício das funções de administração;

ii) Sem prejuízo do referido em a), os Colaboradores do Banco

BPI e, portanto, os Quadros, beneficiam de um plano de

pensões de reforma previsto no ACT do sector bancário ou,

em alguns casos, e na medida em que seja mais favorável,

decorrente das regras do regime geral da segurança social,

plano cujo financiamento é assegurado por um Fundo de

Pensões. Estes benefícios são idênticos àqueles de que

gozam a generalidade dos Colaboradores do Banco BPI em

igualdade de circunstâncias.

O plano de pensões dos Membros do Conselho de Administração

do Banco Português de Investimento acima referido prevê que

cada Administrador possa escolher qual a parcela da

contribuição a cargo do Banco a afectar ao financiamento de

uma pensão (beneficio diferido) ou a um seguro de vida risco

(benefício imediato).

As condições de acesso aos benefícios previstos no plano de

pensões mencionado são aquelas que estão legalmente

estabelecidas para os planos poupança reforma (PPR): reforma

por limite de idade ou por invalidez; morte; doença grave ou

desemprego de longa duração.
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7.1.14. Declarações relativas a políticas de remuneração
Em adopção das Recomendações do Código de Governo das

Sociedades emitido pela CMVM1 números II.1.5.2 – relativa à

política de remuneração dos membros do Órgãos de

Administração e Fiscalização e dos demais Dirigentes2 –, e

II.1.5.4 quanto aos sistemas de benefícios de reforma de que

beneficiam os membros dos Órgãos de Administração, 

Fiscalização e demais Dirigentes, a Comissão de Remunerações,

na parte que respeita aos membros dos órgãos de Administração

e Fiscalização – e o Conselho de Administração, no que se refere

aos demais Dirigentes, apresentaram à AG de 22 de Abril de

2009 declarações sobre a matéria em apreço.

1) Código de Setembro de 2007.
2) Na acepção do n.º 3 do artigo 248-B do Código dos Valores Mobiliários.

O Grupo BPI dispõe, desde o início do exercício de 2001, de

um programa de remuneração variável em acções (programa

RVA) de que são beneficiários os Administradores executivos e

os Colaboradores do Grupo, que consiste, anualmente, na

atribuição de uma parte da remuneração variável sob a forma

de acções do Banco BPI e opções de compra de acções do

Banco BPI.

Conforme anteriormente explicado, em secção deste relatório

dedicada aos objectivos do RVA, o programa RVA constitui um

importante instrumento de gestão dos recursos humanos do

Grupo e reforça o alinhamento dos interesses de

Administradores e Colaboradores com o objectivo último da

Gestão e dos Accionistas – a criação de valor, dado que o

rendimento de Administradores e Colaboradores passa a estar

intrinsecamente associado à valorização da acção BPI em bolsa

e a importância relativa do incentivo do RVA no total da

remuneração é crescente com o nível de responsabilidade.

Com efeito, a proporção dos incentivos do RVA na remuneração

variável é para o Presidente e Vice-Presidente da Comissão

Executiva de 50% e para os restantes elementos da Comissão

Executiva de 40%.

As linhas gerais da RVA foram aprovadas pelo Conselho Geral

(órgão de governo que existiu até 1999) e que, nos termos da

lei então em vigor, era necessariamente composto por

Accionistas).

Na AG de 21 de Abril de 1999, o Presidente do Conselho de

Administração colocou à apreciação dos Accionistas uma

proposta de autorização de aquisição e alienação de acções

próprias pela Sociedade, aquisição e alienação essas que

tinham em vista, entre outras finalidades, tornar possível a

execução do referido plano de incentivos. Essa proposta é

renovada todos os anos para o mesmo efeito.

Adicionalmente, na Assembleia Geral de 20 de Abril de 2005

o Presidente do Conselho de Administração apresentou aos

Accionistas, os objectivos, características, composição e

abrangência do Programa de Remuneração Variável em Acções

(RVA) adoptado pelo Banco BPI, tendo exposto os números

relativos à aplicação do RVA.

Considera-se, assim, que o programa RVA não só foi aprovado

por um órgão que era integrado por accionistas como foi

objecto de referência em propostas submetidas e aprovadas

pela referida Assembleia Geral de Accionistas, do que resulta

entender o Banco BPI que cumpre esta recomendação.

O cumprimento da recomendação em apreço no que respeita

às características principais do sistema de benefícios de

reforma foi assegurado na medida que foram apresentadas à

AGA realizada em Abril de 2009, pela Comissão de

Remunerações e pelo Conselho de Administração, declarações

respeitantes aos Administradores e aos demais Dirigentes, na

acepção do n.º 3 do artigo 248-B do Código dos Valores

Mobiliários, respectivamente.

Adopção da Recomendação II.1.5.4 do Código de Governo das Sociedades emitido pela CMVM relativa a planos de atribuição de

acções e opções de aquisição de acções, bem como sistemas de benefícios de reforma de que beneficiam os membros dos Órgãos de

Administração, Fiscalização e demais dirigentes2 (no que diz ao plano de atribuição de acções e de opções)
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7.2. REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS ATRIBUÍDOS
AOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
A presente informação é prestada para dar cumprimento ao

disposto no artigo 3 da Lei 28 / 2009, de 19 de Junho e no

artigo 3 do Regulamento 1 / 2010 da CMVM, na parte que se

refere à divulgação do montante anual de remuneração auferida

pelos membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização, em

termos agregados e individuais.

7.2.1. Remuneração do Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Em 2009, a remuneração do Presidente da Mesa da Assembleia
Geral ascendeu a 30 100 euros, pagos em 14 vezes.

Os membros da Mesa da Assembleia Geral não beneficiam, por

essa circunstância, de nenhum direito relativo a reforma.

7.2.2. Remuneração do Conselho Fiscal
Em 2009, a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, no

seu conjunto, ascendeu a 143 500 euros brutos, pagos em  �

14 vezes. Os montantes brutos auferidos individualmente foram

os que a seguir se indicam: Abel Pinto dos Reis (Presidente)

auferiu 52 500 euros; Jorge Figueiredo Dias auferiu

45 500 euros; José Neves Adelino auferiu 45 500 euros.

Os membros da Mesa do Conselho Fiscal, não beneficiam, por

essa circunstância, de nenhum direito relativo a reforma.

7.2.3. Remuneração do Conselho de Administração
Em 2009, a remuneração do conjunto do Conselho de

Administração – incluindo, portanto, os membros da Comissão

Executiva e os Administradores não-executivos – ascendeu a

5.31 M.€. As remunerações dos membros executivos do

Conselho de Administração ascenderam a 3.87 M.€ e as

remunerações dos membros não-executivos ascendeu a

1.44 M.€.

Remuneração dos membros do Conselho de Administração do Banco BPI1 Valores em milhares de euros

TotalSenhas de
presença3

Fixa2 Variável

TotalRVANumerário4

Executivos 1 927 1 688 252 1 940 3 867

Não-executivos 1 249 191 1 440

Total 3 176 191 1 688 252 1 940 5 307

As remunerações dos membros não-executivos do Conselho de

Administração ascenderam, em 2009, em termos agregados a

1.44 M.€ e incluem remunerações fixas regulares, pagas em 14

vezes, no montante de 1.25 M.€ e o pagamento de senhas de

presença nas reuniões de Comissões do Conselho de

Administração no montante de 191 mil euros5.

Os montantes brutos auferidos individualmente foram os que a

seguir se indicam: Artur Santos Silva auferiu a remuneração fixa

de 114 186 euros pelo exercício das funções de Presidente do

Conselho de Administração. A este montante acresceu o

pagamento de 354 886 euros, correspondente ao valor da

pensão anual de reforma a que tem direito desde Abril de 20046

– nos termos do regulamento a que se refere o ponto 7.1.9. do

presente relatório, dado que exerceceu as funções de Presidente

Executivo durante mais de 22 anos – e que não lhe tem sido

paga, atendendo a que se mantém no exercício efectivo de 

funções de Presidente do Conselho de Administração. Recebeu

ainda senhas de presença no montante de 56 500 euros pela

participação nas comissões do Conselho de Administração

(Comissão de Auditoria e Controlo Interno, 49 000 euros;

Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações,

5 000 euros e Comissão de Governo da Sociedade, 2 500 euros).

Carlos da Camara Pestana (Vice-Presidente) auferiu a

remuneração fixa de 63 000 euros, a que acresceu o montante

de 5 000 euros em senhas de presença pela participação na

Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações. Ruy de
Carvalho (Vice-Presidente) auferiu a remuneração fixa de

63 071 euros, a que acresceu o montante de 49 000 euros em

senhas de presença pela participação na Comissão de Auditoria

e Controlo Interno. Alfredo Rezende Almeida auferiu a

remuneração fixa de 45 500 euros, a que acresceu o montante

de 37 000 euros em senhas de presença pela participação na

Comissão de Auditoria e Controlo Interno. Marcelino Armenter

7.2.3.1. Remuneração dos membros não-executivos do Conselho de Administração

1) Remunerações auferidas por funções exercidas, não só no Banco BPI, mas em todas as sociedades com as quais o Banco BPI se encontre em relação de domínio ou de grupo.
2) As remunerações fixas incluem as diuturnidades e os prémios de antiguidade.
3) Senhas de presença pela participação em Comissões Consultivas do Conselho de Administração.
4) Remuneração variável atribuída à Comissão Executiva do Banco BPI. Inclui remunerações auferidas pelo exercício de outros cargos sociais em representação do BPI (26 mil euros). 

O Banco tem por política considerar na remuneração global atribuída as remunerações auferidas pelo exercício de cargos sociais em representação do BPI. Deste modo, para efeitos de
pagamento e correspondente registo contabilístico, o valor da remuneração variável atribuído aos membros da Comissão Executiva é abatido das remunerações auferidas pelo exercício
de outros cargos sociais em representação do BPI. Por conseguinte, tendo em consideração as remunerações pelo exercício de outros cargos sociais em representação do BPI
(26 mil euros), o montante de remunerações variáveis pago à Comissão Executiva foi de 1 914 mil euros em 2009.

5) Em 2009, realizaram-se 10 reuniões da Comissão de Auditoria e Controlo Interno, três da Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações e uma da Comissão de Governo da
Sociedade.

6) O Presidente do Conselho de Administração Artur Santos Silva, apesar de ter já completado 65 anos de idade, não aufere qualquer pensão por se encontrar no activo. Em 31 de
Dezembro de 2009, tinha direitos adquiridos sobre uma pensão anual de 354 886 euros.
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Vidal auferiu a remuneração fixa de 45 500 euros, a que

acresceu o montante de 28 400 euros em senhas de presença,

dos quais 25 900 euros pela participação na Comissão de

Auditoria e Controlo Interno, e 2 500 euros na Comissão de

Nomeações, Avaliação e Remunerações. António Lobo Xavier
auferiu a remuneração fixa de 45 500 euros, a que acresceu o

montante de 2 500 euros em senhas de presença pela

participação na Comissão de Governo da Sociedade. Armando
Leite Pinho auferiu a remuneração fixa de 45 500 euros, a que

acresceu o montante de 5 000 euros em senhas de presença

pela participação na Comissão de Nomeações, Avaliação e

Remunerações. Carlos Moreira da Silva auferiu a remuneração

fixa de 45 500 euros, a que acresceu o montante de

2 500 euros em senhas de presença pela participação na

Comissão de Governo da Sociedade. Edgar Alves Ferreira auferiu

a remuneração fixa de 45 500 euros, a que acresceu o montante

de 2 500 euros em senhas de presença pela participação na

Comissão de Governo da Sociedade. Herbert Walter auferiu a

remuneração fixa de 45 500 euros, a que acresceu o montante

de 2 500 euros em senhas de presença pela participação na

Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações. Os

Administradores Henri Penchas, Isidro Faine Casas, Juan Nin
Genova), Klaus Dührkop, Roberto Egydio Setubal e Tomaz
Jervell, auferiram, cada um deles, a remuneração fixa de

45 500 euros. Os Administradores Ignacio Alvarez-Rendueles e

Mário Leite da Silva auferiram, cada um deles, a remuneração

fixa de 31 381 euros, relativa ao período decorrido entre a sua

eleição, em Abril de 2009, e o final desse ano. 

7.2.3.2. Remuneração da Comissão Executiva 
Em 2009, a remuneração total (fixa e variável) atribuída à

Comissão Executiva do Banco BPI ascendeu a 3.87 M.€1.

� a remuneração fixa ascendeu a 1.93 M.€;
� a remuneração variável ascendeu a 1.94 M.€, o que

correspondeu a 1.1% do lucro líquido consolidado obtido em

2009, quando o limite definido pela AG é de 1.5%.

A remuneração auferida pelos membros da Comissão Executiva

relativamente ao exercício de 2009 inclui as remunerações fixas

efectivamente recebidas em 2009 e as remunerações variáveis

atribuídas em relação àquele ano, mas cujo pagamento – que

inclui valores de disponibilização imediata e valores de

disponibilização contingente ou diferida (caso das opções do

RVA) – ocorreu já em 2010.

Os montantes brutos de remuneração auferidos individualmente
pelos membros da Comissão Executiva foram os que a seguir se
indicam, discriminando-os entre remuneração fixa bruta, paga

em 14 vezes, variável bruta e, relativamente a esta qual a

componente em dinheiro, que já se encontra paga, e qual a

componente em opções (componente que, pelas características,

adiante explicadas, envolve a atribuição de direitos de exercício

diferido, no sentido em que só são exercíveis 90 dias após a sua

atribuição, e contingentes, no sentido de que podem caducar se

se verificarem determinadas vissitudes previstas no programa

RVA): Fernando Ulrich (Presidente) auferiu a remuneração fixa

de 346 667 euros e uma remuneração variável em dinheiro de

380 000 euros. António Domingues (Vice-Presidente) auferiu a

remuneração fixa de 330 811 euros e uma remuneração variável

em dinheiro de 300 000 euros. António Farinha Morais auferiu a

remuneração fixa de 254 477 euros e uma remuneração variável

de 252 000 euros, dos quais 151 200 euros em dinheiro e

100 800 euros em opções de compra sobre acções do BPI.

José Pena Amaral auferiu a remuneração fixa de 248 962 euros

e uma remuneração variável em dinheiro de 252 000 euros.

Manuel Ferreira da Silva auferiu a remuneração fixa de

249 168 euros e uma remuneração variável de 252 000 euros,

dos quais 201 600 euros em dinheiro e 50 400 euros em opções

de compra sobre acções do BPI. Maria Celeste Hagatong auferiu

a remuneração fixa de 249 104 euros e uma remuneração

variável em dinheiro de 252 000 euros. Pedro Barreto auferiu a

remuneração fixa de 247 731 euros e uma remuneração variável

de 252 000 euros, dos quais 151 200 euros em dinheiro e

100 800 euros em opções de compra sobre acções do BPI.

1) Ao valor indicado, que corresponde à remuneração estabelecida pela Comissão de Remunerações, foram abatidas as remunerações auferidas pelos membros da Comissão Executiva
pelo exercício de cargos sociais em representação do BPI, montantes que não constituem encargos do Banco BPI.
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7.2.3.3. Pensões e outros benefícios do Presidente e dos
membros executivos do Conselho de Administração
a) O universo de Administradores abrangidos pelo plano de

pensões em regime de benefício definido referido no ponto

7.1.9., que inclui o Presidente do Conselho de Administração,

e as responsabilidades afectas a esse plano eram, em 31 de

Dezembro de 2009, os seguintes:

b) Se aos números referidos no quadro da alínea a) antecedente

se acrescentarem os relativos às demais pessoas que são ou

foram administradores de Bancos do Grupo BPI e que

beneficiam de um plano de pensões em regime de benefício

definido, o quadro passa a ser o seguinte:

c) No mês de Dezembro de 2006, as responsabilidades com

pensões de reforma e sobrevivência em regime de benefício

definido dos administradores dos Bancos do Grupo BPI foram

transferidas para um fundo de pensões aberto (Fundo de

Pensões BPI Valorização).

7.2.3.4. Crédito aos membros do CA
Em 31 de Dezembro de 2009, o saldo global do crédito

hipotecário concedido aos elementos da Comissão Executiva do

Conselho de Administração com vista à aquisição de habitação

própria ascendia a 2.3 M.€ (2.4 M.€ em 2007).

7.2.3.5. Seguros dos Administradores do Banco BPI
O Presidente do Conselho de Administração e os

Administradores Executivos do Banco BPI no activo beneficiam

de um conjunto de seguros que cobrem os riscos de vida, de

doença e de acidente.

Os custos suportados pelo Grupo BPI relativos às apólices acima

referidas ascenderam, em 2009, a 47.6 mil euros.

Adicionalmente, o Grupo BPI suporta o custo de 7.9 mil euros

com os encargos para os SAMS relativos a três vogais da

Comissão Executiva do Banco BPI que beneficiam da protecção

do referido regime.

7.2.3.6. Cessação antecipada de contratos
Em 2009, não foi paga, nem é devida, nenhuma indemnização a

ex-Administradores executivos relativamente à cessação das suas

funções durante o exercício.

1) Abrange o respectivo agregado familiar.
2) Custo anual com os seguros.

TotalReformaActivo

Número de pessoas 8 3 11

Responsabilidades passadas 13 434 7 441 20 875

TotalReformaActivo

Número de pessoas 15 7 22

Responsabilidades passadas 16 500 11 164 27 664

Apólice Capital seguroRiscos cobertos

Seguro de vida grupo Doença 424
Acidente (causa exterior 
à vontade) 848
Acidente de circulação 1 272

Seguro de acidentes pessoais Acidente 146

Seguro de acidentes Morte ou invalidez Nos termos
de trabalho profissional da lei 

Seguro de saúde1 Doença ou acidente 252

Valores em milhares de euros
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PROGRAMA RVA

CONDIÇÕES DE ATRIBUIÇÃO

Plano de acções. A transferência da titularidade das acções para

o beneficiário é imediata. A disponibilização das acções, no

entanto, faz-se de forma faseada – 25% ficam livres no momento

da atribuição e os restantes 75% são libertados no final dos

primeiro, segundo e terceiro anos a contar da data de atribuição,

na condição de a relação de trabalho se manter naquelas datas

(excepto se na base da cessação dessa relação de trabalho estiver

(i) a cessação de tal relação com justa causa do beneficiário, (ii)

a cessação por acordo em que se preveja consequência diversa,

(iii) a cessação por morte ou reforma do beneficiário ou (iv) cessar

a relação de domínio entre o Banco BPI e a sociedade em que o

beneficiário exerça funções). Caso contrário, a transmissão das

acções ainda não libertadas fica sem efeito.

Plano de opções. As opções de compra de acções do Banco

BPI transmitem-se para a titularidade do beneficiário na data

de atribuição. As opções não são transaccionáveis. O período

de exercício, relativamente às opções atribuídas no âmbito do

RVA 2005 e seguintes, corresponde ao período entre o 90.º dia

a contar da data da sua atribuição – desde que até esse dia

não tenha cessado o vínculo laboral, caso em que a

transmissão é anulada – e o fim do quinto ano a contar da

data de atribuição. No caso de, antes de as opções serem

exercidas, ocorrer a cessação da relação de trabalho ou

administração com o beneficiário, por iniciativa do Grupo BPI

e com justa causa, tais opções caducam automaticamente. Nas

situações de (i) cessação de tal relação por iniciativa do

beneficiário, com ou sem justa causa (ii) a cessação de tal

relação por acordo em que se preveja consequência diversa (iii)

a cessação de tal relação por morte ou reforma do beneficiário

ou (iv) cessação a relação de domínio entre o Banco BPI e a

sociedade em que o beneficiário exerça funções, as opções

ainda não vencidas vencem-se automaticamente e têm de ser

exercidas no prazo máximo de 30 dias (nas situações referidas

em (i) e (ii)) ou 2 anos (no caso das situações referidas em (iii)

e (iv)) a contar da ocorrência da vicissitude em causa.

PREÇO DE ATRIBUIÇÃO

Plano de acções. O valor das acções, para efeitos de

atribuição, corresponde à média da média diária ponderada da

cotação nas dez sessões de bolsa anteriores à data de

atribuição.

Plano de opções. No caso das opções, é utilizado o seu justo

valor, considerando como preço de exercício o valor de

atribuição das acções. Na nota às demonstrações financeiras

consolidadas – “4.49. Programa de remuneração variável em

acções (RVA)” – são descritos os parâmetros considerados para

determinação do valor económico das opções.

QUANTIDADE DE ACÇÕES E OPÇÕES A ATRIBUIR

O número de acções e opções a atribuir resulta do quociente

entre a parte de remuneração variável a atribuir sob a forma de

incentivo em RVA e o preço definido de atribuição das acções

e opções de compra.

Nos programas RVA de 2001 e de 2002, o peso da componente

“acções” e o peso da componente “opções”, no valor dos

incentivos em RVA foi obrigatoriamente idêntico (50% / 50%).

A partir do programa RVA 2003, os Administradores e

Colaboradores, passaram a poder escolher o peso relativo de

cada uma das componentes, de entre as seguintes combinações:

� 50% acções / 50% opções (regime de 2001 e 2002);

� 75% acções / 25% opções;

� 100% acções / 0% opções.

Para o programa RVA 2007, foi decidido alagar o número de

combinações possíveis, acrescentando as seguintes:

� 0% acções / 100% opções;

� 25% acções / 75% opções;

� 100% numerário (se a remuneração variável for igual ou

superior a 2 500 euros e igual ou inferior a 10 mil euros).

Para os programas RVA 2008 e RVA 2009, mantiveram-se as

combinações possíveis definidas para o RVA 2007, todavia a

possibilidade de receber 100% do incentivo do RVA em

numerário foi alargada a todos os beneficiários do programa RVA.

Limites à dimensão do programa

O total do número de acções atribuídas e de acções subjacentes

às opções atribuídas em cada ano não poderá exceder 2% do

capital social e o número de acções subjacentes às várias séries

de opções vivas (opções existentes, quer sejam exercíveis ou

não) não poderá exceder 5% do capital social, de acordo com

as directrizes do programa RVA em vigor.

Plano de acções – atribuição, transmissão e disponibilidade

Disponibilidade1TransmissãoAtribuição

Data de atribuição 100% 100% 25%

1 ano após - - 25%

2 anos após - - 25%

3 anos após - - 25%

1) Nas datas de disponibilidade, ocorre a consolidação da transmissão das acções, que se tornam livres.
2) Para as opções atribuídas, no âmbito do RVA 2005 e seguintes. Para as opções atribuídas no âmbito dos programas do RVA 2001 a RVA 2004, o período de exercício iniciou-se um ano

após a data de atribuição e terminou no fim do quinto ano a contar da data de atribuição.

Plano de opções – atribuição, transmissão e disponibilidade

DisponibilidadeTransmissãoAtribuição

Data de atribuição 100% 100% -

90.º dia após2 - - Início do período
de exercício

5 anos após - - Fim do período
de exercício
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Direito a dividendos, direito de preferência em aumentos de
capital e direito de voto em Assembleias Gerais
As acções do Banco BPI transmitidas para a propriedade do
Administrador ou Colaborador, quer por atribuição directa de
acções, no âmbito do programa de RVA, quer por exercício das
opções que lhe foram atribuídas, são de natureza idêntica às
restantes acções do Banco BPI e conferem, portanto, os
mesmos direitos, nomeadamente, o direito a dividendos, o
direito de preferência em aumentos de capital e o direito de
voto em Assembleias Gerais. 

No caso das opções, o número detido e o preço de exercício
são ajustados em caso de aumentos de capital através de
incorporação de reservas G ou da subscrição reservada a
Accionistas, de forma a que a posição do detentor das opções
se mantenha, em substância, idêntica à situação anterior à
ocorrência do facto.

PERÍODOS DE INIBIÇÃO DE EXERCÍCIO DAS OPÇÕES E
TRANSACÇÃO DE ACÇÕES
Transacção de acções. As transacções de acções atribuídas no
âmbito do programa de RVA e as resultantes do exercício de
opções enquadram-se no normativo presente nos códigos de
conduta, em vigor no Grupo, relativo a transacções de acções
do Banco BPI por Administradores e Colaboradores.

Exercício de opções. As opções são exercíveis em qualquer
momento no decurso do período de exercício. No entanto, a
alienação das acções resultantes do exercício de opções está
sujeita aos períodos de inibição definidos nos códigos de
conduta relativos a transacções de acções do Banco BPI por
Administradores e Colaboradores.

LINHA DE CRÉDITO PARA EXERCÍCIO DE OPÇÕES E
MANUTENÇÃO DAS ACÇÕES EM CARTEIRA
No início de 2004, foi disponibilizada uma linha de crédito
aos Colaboradores e Administradores Executivos do Banco que
pretendam exercer as opções do RVA e manter em carteira as
acções assim adquiridas.

Relativamente à utilização da linha de crédito pelos membros
da Comissão Executiva em exercício de funções à data da
utilização, obteve-se então o parecer favorável do Conselho
Fiscal, e foi dado conhecimento ao Banco de Portugal e à
Comissão de Remunerações.

De acordo com as condições em vigor em 31 de Dezembro de
2009, esta linha de crédito proporciona no momento da utilização
um montante com um limite mínimo de 2 500 euros e até 75%
do valor de mercado das acções a adquirir em consequência do
exercício das respectivas opções, com um máximo de 100% do
montante necessário para exercer as opções.

O prazo máximo do empréstimo é de quatro anos, podendo o
Colaborador proceder a amortizações antecipadas parciais ou à
amortização antecipada da totalidade do crédito, sem 

penalizações. O capital em dívida vence juros à taxa Euribor G a
12 meses acrescida de 0.75 pontos percentuais.

TRANSACÇÃO DE ACÇÕES PRÓPRIAS
Para efeitos de atribuição de acções, cobertura do plano de opções
e exercício das opções, o BPI constituiu carteiras de acções
próprias destinadas exclusivamente a este fim. A execução do RVA
não prevê o recurso à emissão de capital, embora o Regulamento
do Programa não exclua expressamente esta alternativa.

REGISTO CONTABILÍSTICO
Atribuição. O BPI regista a remuneração atribuída no âmbito
do RVA em custos com pessoal. Relativamente ao plano de
acções, o respectivo custo de atribuição é periodizado desde o
início do ano a que se refere a atribuição até ao momento da
disponibilização das acções aos Colaboradores, e relativamente
ao plano de opções, o respectivo custo de atribuição é
periodizado desde o início do ano a que se refere a atribuição
até ao início do período de exercício das opções. 

Já anteriormente à transição para IAS / IFRS, o BPI utilizava o
fair value G das acções e opções na data de atribuição para
contabilizar o custo de atribuição da RVA. Na valorização das
acções, é utilizado o valor de mercado (média das dez sessões
de bolsa anteriores à atribuição), enquanto na das opções, dada
a inexistência de valor de mercado para as opções do RVA e para
opções transaccionáveis semelhantes, o BPI recorre a um
modelo de avaliação que está de acordo com os princípios de
avaliação de instrumentos financeiros, de aceitação generalizada,
e incorpora toda a informação relevante disponível.

Nas notas explicativas às demonstrações financeiras
consolidadas – “2.9. Remuneração variável em acções – RVA
(IFRS 2)” e “4.49. Programa de remuneração variável em
acções (RVA)” – encontra-se a descrição da contabilização do
programa RVA, da valorização dos incentivos atribuídos e do
impacto contabilístico.

Cobertura das responsabilidades decorrentes do programa RVA
O Grupo BPI executa a cobertura própria do programa de
atribuição de acções e opções (RVA).

Na cobertura do plano de opções, o BPI dispõe de carteiras de
acções próprias, afectas a cada uma das séries de opções
vivas, que procuram assegurar um número de acções
correspondente ao produto do delta pelo número de opções
existentes. As mais-valias e menos-valias realizadas na carteira
de acções próprias detida para cobertura do plano de opções
são registadas directamente em capital próprio, não afectando
o resultado do exercício. Na data de exercício das opções, é
reconhecida em capitais próprios a mais-valia ou menos-valia
correspondente à diferença entre o preço de exercício e o custo
médio de aquisição das acções próprias.
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7.3. EXECUÇÃO DO PROGRAMA RVA1

7.3.1. Abrangência 
O número de Administradores Executivos dos Bancos, Quadros

Directivos e outros Colaboradores do Grupo BPI abrangidos pelo

RVA-2009 ascendeu a 1 589, o que representa 24% do quadro

de efectivos do Grupo em Portugal.

7.3.2. Atribuição relativa ao exercício de 2009
O valor do incentivo do RVA a atribuir relativamente ao exercício

de 2009, ascendeu a 0.8 M.€, o que correspondeu a 3.9% do

valor total da remuneração variável atribuída ao universo de

Administradores e Colaboradores abrangidos pelo RVA.

7.3.3. Dimensão
No âmbito do RVA 2009, foram atribuídas 15 mil acções e

2 217 mil opções. O número total de acções atribuídas e

número de acções subjacente às opções atribuídas correspondeu

a 0.2% do capital do Banco BPI.

7.3.4. Séries vivas de opções de compra de acções
Em 31 de Dezembro de 2009, existiam 21 milhões de opções do

RVA, todas exercíveis, o que correspondia, em termos de número

de acções subjacentes, a 2.4% do capital do Banco BPI.

Em 28 de Fevereiro de 2010, terminou o período de exercício

das opções do RVA 2004.

1) Informação sobre a atribuição do incentivo do RVA relativo ao ano de 2008 foi apresentada no Relatório e Contas de 2008 e consta das notas às demonstrações financeira do presente
Relatório. 

2) Que não sejam membros da Comissão Executiva do Banco BPI.
3) Ajustados pelo aumento de capital realizado em Junho de 2008.

N.º de 
elementos
abrangidos

% do RVA na
remuneração

variável

Comissão Executiva do Banco BPI

Presidente e Vice-Presidente 50% 2

Outros membros 40% 5

Administradores do Banco Português de Investimento2 35% 4

Quadros Directivos e outros Colaboradores

Quadros Directivos

Directores Gerais 35% 4

Directores-Centrais 30% 30

Directores-Coordenadores 25% 67

Directores 20% 106

Directores Adjuntos e Subdirectores 15% 331

Subtotal: Quadros Directivos - 538

Outros Colaboradores 10% 1 040

Total - 1 589

Destinatários do Programa RVA 2009

RVA 2009

Forma de atribuição Condição resolutiva

Data de atribuição 11 Mar. 10

Preço de atribuição 1.935 €

N.º de acções atribuídas

Comissão Executiva do Banco BPI 0

Administradores do Banco Português de Investimento2 0

Quadros Directivos e outros Colaboradores 14 937

Total 14 937

Atribuição de acções

RVA 2009

Data de atribuição 11 Mar. 10

Período de exercício 12 Jun. 10 a 11 Mar. 15

N.º de acções adquiríveis por cada opção detida 1

Preço de exercício 1.935 €

Valor de cada opção 0.367 €

N.º de opções atribuídas

Comissão Executiva do Banco BPI 686 651

Administradores do Banco Português de Investimento2 0

Quadros Directivos e outros Colaboradores 1 530 672

Total 2 217 323

Atribuição de opções de compra de acções

Composição da remuneração variável 
em 2009 Valores em milhares de euros

TotalRVA 2009Numerário

Comissão Executiva do Banco BPI 1 688 252 1 940

Administradores do Banco Português 
de Investimento2 408 0 408

Quadros Directivos e 
outros Colaboradores 18 929 591 19 520

Dos quais: abrangidos pelo RVA 14 464 591 15 054

Total 21 025 843 21 868

Séries vivas de opções de compra de acções do Banco BPI
Em 31 de Dezembro de 2009

N.º opçõesN.º acções 
adquiríveis
por opção

Valor de
atribuição

(€)3

Preço de
exercício

(€)3

RVA 2004 2.980 0.298 1 1 551 957

RVA 2005 4.265 0.432 1 2 845 391

RVA 2007 3.200 0.394 1 14 568 521

RVA 2008 1.413 0.374 1 2 413 261

Total 21 379 130
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Em 11 de Março de 2010, ocorreu a atribuição do RVA 2009,

tendo sido atribuídas, a Administradores e Colaboradores, 

2 217 323 opções de compra de acções do Banco BPI.

Na nota “4.49. Programa de remuneração variável em acções

(RVA)” é descrita a evolução do plano de opções,

nomeadamente, número de opções atribuídas, exercidas e

extintas durante o ano, e o número de acções necessárias para

fazer face ao exercício de opções existentes no fim do ano.

7.3.5. Acções atribuídas sob condição resolutiva e ainda
indisponíveis
No final de 2009, existiam 473 215 acções sob condição

resolutiva e ainda indisponíveis. Destas, 220 588 acções ficam

disponíveis em Março de 2010 e as restantes 252 627 ficarão

disponíveis até 2012.

Em 11 de Março de 2010, ocorreu a atribuição do RVA 2009,

tendo sido atribuídas 14 937 acções do Banco BPI a

Administradores e Colaboradores.

Na nota “4.49. Programa de remuneração variável em acções

(RVA)” é descrita a evolução do plano de acções,

nomeadamente, número de acções atribuídas, número de acções

que ficaram disponíveis no ano, e o número de acções existentes

no fim do ano que se encontravam sob condição resolutiva.

7.3.6. Linhas de crédito para exercício de opções e subscrição
de acções BPI no aumento de capital realizado em 2008
Em 2009, 604 mil opções foram exercidas com recurso à linha

de crédito (65% do total de opções exercidas em 2009), com

vista a manter em carteira as acções assim adquiridas.

No final de 2009, o saldo de crédito ascendia a 8.2 M.€. 

Em 2008, foi disponibilizada uma linha de crédito aos

Colaboradores, Reformados e Administradores de empresas do

Grupo que pretendessem subscrever acções BPI no aumento de

capital e manter em carteira as acções assim adquiridas. Esta

linha de crédito destinou-se, em exclusivo, a financiar a

aquisição de acções do Banco BPI resultante do exercício de

direitos de subscrição que couberam a cada Colaborador ou

Administrador na data em que os direitos de subscrição foram

destacados das acções (21 de Maio de 2008, último dia em que

as acções transaccionaram com direitos). No final de 2009, o

saldo de crédito ascendia a 1.4 M.€. 

7.3.7. Rendibilidade 
De entre os programas RVA com séries vivas de opções, a

cotação actual da acção BPI é superior ao preço de exercício das

opções apenas em relação ao programa RVA 2008, pelo que só

estas se encontram actualmente “in-the-money”.

As opções das restantes séries vivas do programa RVA (RVA 2005

e RVA 2007) encontram-se actualmente “out-of-the-money”. 

1) Financiamento obtido para manutenção em carteira das acções BPI que resultaram do exercício das opções do RVA
2) Financiamento obtido para manutenção em carteira das acções que resultaram do exercício dos direitos de subscrição de acções BPI, no aumento de capital realizado em Junho de 2008. 
3) Não incluídos os membros da Comissão Executiva do Conselho de Administração do Banco BPI

N.º acções

RVA 2007 377 098

RVA 2008 96 117

Total 473 215

Acções atribuídas sob condição resolutiva e ainda indisponíveis
Em 31 de Dezembro de 2009

Crédito para
subscrição de

acções BPI2

Crédito para
exercício de

opções1

Comissão Executiva do Banco BPI 5 619 942

Administradores do Banco Português 
de Investimento3 97 37

Quadros Directivos e outros Colaboradores 2 505 388

Total 8 221 1 367

Linhas de crédito para exercício de opções do RVA e subscrição
de acções BPI no aumento de capital de 2008
Em 31 de Dezembro de 2009 Valores em milhares de euros
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8.1. ESTRUTURA ACCIONISTA
A 31 de Dezembro de 2009 o capital do Banco BPI era detido

por 20 146 Accionistas, dos quais 19 681 eram particulares e

estavam na posse de 12.1% do capital, enquanto 465

pertenciam às classes dos investidores institucionais e das

empresas e detinham 87.9% do capital.

8.2. PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS NOS TERMOS DO
ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE VALORES MOBILIÁRIOS

8.3. CONTROLO ACCIONISTA
O Banco BPI não adoptou nenhumas medidas defensivas –

sejam elas mecanismos financeiros, estatutários, ou outros –,

com o objectivo de impedir a livre transmissibilidade das acções,

a livre apreciação, pelos Accionistas do desempenho dos

titulares do órgão de administração ou o êxito de ofertas

públicas de aquisição. Não existem mecanismos comummente

conhecidos, na terminologia anglo-saxónica, por poison pills ou

antitakeover provisions.

O BPI não adoptou, também, nenhuma medida defensiva que

tenha por efeito provocar automaticamente uma erosão grave no

seu património em caso de transição de controlo ou de

alterações na composição do Conselho de Administração.

Não existem acordos significativos dos quais o BPI faça parte e

que entrem em vigor, sejam alterados ou cessem em caso de

mudança de controlo da sociedade.

O Grupo BPI não tem vivas quaisquer emissões de obrigações

convertíveis G, acções com warrants ou outros direitos especiais. 

Em 31 de Dezembro de 2009, o capital detido pelos membros

do Conselho de Administração ou por sociedades nas quais

aqueles membros exercem cargos directivos era o seguinte:

� os membros do Conselho de Administração detinham, a título

individual 7 129 937 acções, representativas de 0.79% do

capital social do Banco. Destas, 3 858 412 acções (0.43%)

eram detidas por membros da Comissão Executiva e

3 271 525 acções (0.36%) por Administradores

não-executivos;

� os membros executivos possuíam ainda, à data, 4 488 833

opções de compraG de acções do Banco BPI, as quais, se

exercidas, representam 0.50% do capital;

� as sociedades nas quais os Administradores não-executivos

ocupam cargos de direcção detinham, à mesma data,

674 659 363 acções do Banco representativas de 75.0% do

seu capital social.

Os Estatutos do Banco BPI estipulam que não se contem os

votos que, tendo sido emitidos por um só Accionista, em nome

próprio ou como representante de outro ou outros, excedam 20%

da totalidade dos votos correspondentes ao capital social.

A alteração desta disposição estatutária carece de aprovação por

75% dos votos expressos em Assembleia Geral. 

Não existem no BPI accionistas detentores de direitos especiais.

Não existe nenhum acordo parassocial com a mesma natureza

dos mencionados no art. 19 do Código dos Valores Mobiliários,

relativamente ao exercício de direitos sociais ou à

transmissibilidade das acções do Banco BPI. Não existe,

também, nenhum sindicato de voto ou acordo de defesa contra

ofertas públicas de aquisição.

8.4. OUTRAS INFORMAÇÕES
Não existe nenhum sistema de participação dos trabalhadores no

capital da sociedade em que os direitos de voto não sejam

exercidos directamente por estes.

8. Estrutura accionista, controlo e transmissibilidade das acções

1) Posições accionistas registadas a 31 de Dezembro de 2009 na Central de Valores Mobiliários (CVM), com base na informação recebida da Central. Em 31 de Dezembro de 2009 o
Grupo BPI detinha 6 701 235 acções próprias correspondentes a 0.74% do capital social do Banco BPI.

2) De acordo com disposição estatutária, os direitos de voto, para efeitos do seu exercício, estão limitados a 20%.
3) Através da Criteria CaixaCorp, S.A., a qual é detida a 79.45% pela entidade-mãe do Grupo La Caixa, a Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona ("La Caixa").
4) Através da IPI – Itaúsa Portugal Investimentos – SGPS, Lda., detida a 100%.
5) Participação directamente detida pela Santoro Finance – Prestação de Serviços, S.A. ("Santoro Finance"), e imputável à Santoro Financial Holdings, SGPS ("Santoro"), por deter a

totalidade do capital da Santoro Finance, e à Engenheira Isabel José dos Santos, na qualidade de accionista da Santoro Financial Holdings, SGPS.
6) Através de subsidiárias dominadas pela Allianz SE: participação directa de 8.66% detida pela Allianz Europe Ltd. (detida a 100% pelo Grupo Allianz) e participação directa de 0.16%

detida pela Companhia de Seguros Allianz Portugal (detida a 65% pelo Grupo Allianz).
7) Acções detidas por sociedades do Grupo Arsopi e por seus Accionistas.
8) Banco de custódia. A informação recebida da CVM não permite identificar as entidades terceiras a quem são imputáveis as participações depositadas.

Posições accionistas superiores 
a 2% do capital do Banco BPI1 Em 31 de Dezembro de 2009

Direitos 
de voto2

ParticipaçãoN.º de 
acçõesAccionistas

Grupo La Caixa3 270 900 000 30.1% 30.1%

Grupo Itaú4 169 855 146 18.9% 18.9%

Santoro5 87 207 782 9.7% 9.7%

Grupo Allianz6 79 311 890 8.8% 8.8%

Arsopi7 27 307 652 3.0% 3.0%

HVF SGPS, S.A. 25 774 355 2.9% 2.9%

JP Morgan Chase Bank8 22 211 855 2.5% 2.5%



Relatório sobre o Governo do Grupo BPI  317

9. Ética e deontologia

9.1. COMPROMISSO PARA COM RIGOROSAS NORMAS DE
NATUREZA ÉTICA E DEONTOLÓGICA
A actividade profissional dos membros dos órgãos sociais e dos

Colaboradores das sociedades pertencentes à esfera do Grupo

BPI rege-se pelos seguintes princípios:

� respeito pela absoluta independência, tanto entre os interesses

da Sociedade e dos Clientes, como entre os seus interesses

pessoais e os da Sociedade, e os dos Clientes entre si;
� idoneidade profissional;
� integridade pessoal.

Com vista a salvaguardar o absoluto respeito por todas as normas

de natureza ética e deontológica em cada sociedade do Grupo

BPI, os membros dos órgãos sociais, os Colaboradores, os

Prestadores de Serviços e os Consultores Externos

comprometem-se a respeitar as normas que declaram, por

escrito, conhecer através dos documentos de seguida indicados.

� Códigos de Conduta das respectivas associações,

designadamente a Associação Portuguesa de Bancos (APB) e a

Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e

Patrimónios (APFIPP).

� Código de Conduta próprio. Este contém, em certos casos, regras

mais restritivas do que as estabelecidas pelas directrizes

emanadas pelas associações a que pertencem as sociedades do

Grupo BPI e pelas entidades de supervisão. O código de conduta

do BPI foi aprovado pela primeira vez em Março de 1994,

tendo, desde então, sido actualizado após revisões pontuais.

A última revisão foi efectuada em 12 de Junho de 2009.

O incumprimento dos deveres previstos nos referidos códigos

punir-se-á, de acordo com a gravidade da violação, o grau de

culpa do infractor e as consequências do acto. A gravidade das

sanções a aplicar será definida casuisticamente e poderá variar

entre a repreensão verbal e o despedimento com justa causa.

A responsabilidade disciplinar é independente da

responsabilidade civil, contra-ordenacional e criminal.

Os normativos éticos e deontológicos impostos àqueles que

exercem actividades no seio do Grupo BPI pretendem acautelar

o sigilo profissional e a defesa dos interesses dos Clientes, bem

como impedir a utilização de informação privilegiada em

benefício próprio.

9.2. EQUIDADE E SALVAGUARDA DE SITUAÇÕES DE
CONFLITO DE INTERESSES
9.2.1. Conflitos de interesses entre Administradores ou
Colaboradores e o BPI
Os membros do Conselho de Administração do Banco BPI

assumem o compromisso de dar conhecimento de qualquer

interesse, directo ou indirecto, que eles, algum dos seus

familiares ou entidades a que profissionalmente se encontrem

ligados, possam ter na empresa em relação à qual se considere a

possibilidade de uma tomada de participação ou de ser

concedido um financiamento pelos bancos ou sociedades do

Grupo BPI ou de lhes ser prestado algum serviço. Nestas

circunstâncias, os Administradores deverão informar da natureza

e extensão de tal interesse e, caso este seja substancial, 

abster-se de participar na discussão e/ou votação de qualquer

proposta que à operação diga respeito.

Similarmente, os eventuais conflitos entre os interesses

resultantes de relações familiares, de património pessoal ou de

qualquer outro factor, de qualquer Colaborador, por um lado, e

os do BPI, por outro, deverão ser prontamente comunicados ao

primeiro responsável da respectiva direcção.

Os Colaboradores do BPI não devem ainda aceitar procuração ou

outra forma de mandato que envolva a representação de

terceiros, Clientes ou não, em negociações e contactos com o

BPI. As excepções respeitantes à norma referida no número

anterior, designadamente quando esteja envolvida a

representação de familiares ou haja justificações comerciais

fortes, deverão ser solicitadas por escrito, pelo Colaborador, com

indicação do tipo de representação e a extensão dos poderes que

lhe são conferidos. 

Os Colaboradores com perfil de acesso à movimentação de

contas através do sistema informático interno dos Bancos do

Grupo estão impedidos de processar movimentos nas contas em

que figurem como titulares, procuradores ou representantes, ou

das quais sejam beneficiários ou herdeiros.

9.2.2. Negócios realizados entre o Banco BPI, de um lado, e os
membros do seu Conselho de Administração, membros do
Conselho Fiscal, titulares de participações qualificadas ou
sociedades pertencentes ao Grupo, de outro lado
Não foram realizados, em 2009, nenhuns negócios ou operações

entre o Banco BPI, de um lado, e membros do seu Conselho de

Administração, membros do seu Conselho Fiscal, titulares de

participações qualificadas ou sociedades pertencentes ao Grupo,

de outro lado, que tenham sido economicamente significativos e,

cumulativamente, tenham sido realizados em condições distintas

da prática do mercado (aplicáveis a operações similares) ou fora

do âmbito da actividade corrente do banco.

O código de conduta em vigor no Grupo BPI está disponível

para consulta ou download E no web site E www.ir.bpi.pt ou

mediante solicitação à Direcção de Relações com Investidores

(ver contactos no ponto 10.2 do presente Relatório).
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Importa, no entanto, relevar as seguintes relações de negócio

existentes entre o BPI e alguns dos seus titulares de

participações qualificadas. A saber:

Grupo Allianz
O BPI detém uma parceria1 com o Grupo Allianz para os seguros

dos ramos reais e vida risco, consubstanciada numa participação

de 35% na Allianz Portugal2 e num acordo de distribuição de

seguros através da rede comercial do Banco. 

O Grupo Allianz detinha uma participação de 8.8% no capital

social do Banco BPI, em 31 de Dezembro de 2009.

Arsopi
O BPI detém uma parceria com a Arsopi, consubstanciada:

� Numa participação de 25%3 no capital de uma empresa

holding denominada Viacer;
� Numa participação directa e indirecta (via Viacer) de 13.5%4 e

17.7%, respectivamente, no capital de uma holding
denominada Petrocer, neste momento sem actividade.

Os activos mais significativos da Viacer são uma participação de

56% no capital da Unicer – uma das maiores empresas

nacionais de produção e distribuição de bebidas. 

A Arsopi, os seus accionistas e familiares deles detinham uma

participação de 3.0% no capital social do Banco BPI, em 31 de

Dezembro de 2009.

9.2.3. Transacção de Valores Mobiliários – actuação por conta
própria
Existem regras de actuação rigorosas sobre tudo quanto respeite à

execução de operações sobre valores mobiliários por conta própria5. 

Exemplo destas regras é a que impõe que os valores mobiliários

adquiridos por membros de órgãos sociais e Colaboradores do

Grupo BPI só poderem ser alienados, após terem decorridos pelo

menos dez dias sobre a sua aquisição, o que limita o risco de

envolvimento impróprio em operações de natureza especulativa.

O cumprimento desta regra apenas poderá ser dispensada por

decisão de um Administrador ou, estando em causa um membro

de um órgão social, por deliberação do Conselho de

Administração, tomada sobre requerimento escrito apresentado

pelo interessado6. Até à data de emissão do presente relatório,

nunca nenhum membro de um órgão social requereu ao

Conselho de Administração a dispensa do cumprimento da

referida regra.

Importa referir, em termos mais gerais, a obrigação que têm

todos os Administradores do Grupo e Colaboradores de

comunicar ao responsável pela supervisão e controlo, no prazo

de 24 horas, todas as operações realizadas com valores

mobiliários7, excepto no caso de terem sido utilizados os canais

de intermediação do Grupo, o que vale, para este efeito, como

comunicação da operação. Os referidos canais constituem um

meio obrigatório para os Colaboradores afectos à actividade de

intermediação financeira.

9.2.4. Intermediação de Valores Mobiliários
Os Colaboradores dos Bancos do Grupo BPI que estejam

envolvidos na actividade de intermediação de valores mobiliários

estão vinculados aos deveres estabelecidos pelo código de

conduta da Associação Portuguesa de Bancos, onde se

determina que os mesmos devem, na execução de quaisquer

operações de que forem incumbidos, servir os seus Clientes com

diligência, lealdade e discrição, designadamente:

� realizando as transacções com celeridade e nas melhores

condições que o mercado viabilize; 
� abstendo-se de realizar e de incitar os seus Clientes a

efectuarem operações repetidas de compra e venda de valores

mobiliários, quando tais operações se não justifiquem e

tenham como fim único ou principal a cobrança das

correspondentes comissões ou qualquer outro objectivo

estranho aos interesses do Cliente; 
� abstendo-se de se atribuírem a si mesmos valores mobiliários

quando tenham Clientes que os hajam solicitado a preço

idêntico ou mais alto ou, por outro lado, abstendo-se de vender

valores mobiliários de que sejam titulares, em vez de valores

idênticos cuja venda lhes tenha sido ordenada pelos seus

Clientes a preço igual ou mais baixo.

Paralelamente, os bancos devem informar os seus Clientes sobre

todos os aspectos materiais que lhes seja necessário conhecer

para tomarem uma decisão fundamentada sobre a transacção

que pretendam realizar, alertando-os, em especial, para a

natureza dos riscos existentes e para as consequências

financeiras que eles poderão implicar.

1) Da qual resultam proveitos em forma de participação nos lucros (pela participação no capital) e comissões (pela venda dos seguros na rede do banco).
2) Participação consolidada nas contas do Banco BPI pelo método de equivalência patrimonial. 
3) O Grupo Arsopi detém uma participação de 28%.
4) O Grupo Arsopi detém uma participação directa de 5.0% e uma participação indirecta – via Viacer – de 19.0%.
5) Consideram-se operações realizadas por conta própria as operações que sejam realizadas (i) pelo membro dos órgãos sociais ou Colaborador ou por alguém que actue por sua conta; (ii)

pelo cônjuge do membro dos órgãos sociais ou Colaborador ou pessoa que com ele viva em união de facto, descendentes a seu cargo e outros familiares que com ele coabitem há mais
de um ano, (iii) por sociedades maioritariamente detidas e/ou controladas pelo membro dos órgãos sociais ou Colaborador, (iv) por pessoa cuja relação com o membro dos órgãos
sociais ou Colaborador seja tal que este tenha um interesse material, directo ou indirecto, no resultado da operação.

6) A dispensa só será concedida quando a mesma não ponha em causa os valores subjacentes aos deveres de defesa do mercado e de prevenção de conflitos de interesse que estão
previstos nas disposições legais, regulamentares e deontológicas aplicáveis e o cumprimento da regra cuja dispensa se solicita seja apresentada, em face das circunstâncias concretas
do caso e daqueles valores, excessivamente onerosos para o interessado.

7) Excluindo obrigações emitidas por entidades com risco soberano ou equiparado, fundos de investimento e transferências de valores mobiliários para outra conta do Colaborador.
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Tratando-se da prestação do serviço de gestão de carteira de

valores mobiliários, os bancos e as sociedades gestoras de

fundos de investimento devem assegurar que os Clientes se

encontram elucidados sobre o risco a que ficam sujeitos, o grau

de discricionariedade concedida ao intermediário e sobre todas

as comissões e outras despesas que lhes serão cobradas.

9.2.5. Actividade de análise financeira de acções (research) 
O BPI respeita as normas legais e regulamentares e segue as

recomendações da CMVM sobre relatórios de análise financeira.

Para o efeito, tem implementadas uma série de medidas

conducentes a que:

� a informação publicada seja completa, verdadeira, actual,

clara, objectiva e lícita;
� a relação com o público investidor se encontre fundada em

princípios de equidade e transparência, com elevados padrões

de diligência e lealdade e orientada no sentido de reduzir ao

mínimo o risco de conflitos de interesses;
� a actividade dos analistas financeiros seja prosseguida de

acordo com rigorosos princípios éticos e deontológicos.

De entre as medidas implementadas, com vista ao efectivo

cumprimento das recomendações e princípios supracitados,

destaca-se:

� a existência de chinese walls1 entre as áreas de researchE, de

vendas (equity sales) e corporate finance; 
� a autonomização da remuneração do analista financeiro2 das

receitas geradas pelas transacções efectuadas pelo BPI;
� a existência de normas de conduta de natureza ética e

deontológica bem como de regras e procedimentos que devem

ser observados na realização de operações pessoais sobre

valores mobiliários;
� a monitorização do cumprimento das regras de conduta,

designadamente das operações pessoais efectuadas pelos

analistas financeiros3;
� a identificação nos relatórios dos pressupostos e métodos de

valorização utilizados;
� a identificação, em termos genéricos, da existência de relações

ou benefícios económicos que existam entre o analista, o BPI e

a empresa analisada, designadamente a existência de

participações accionistas, e, em operações de mercado

primário, a existência de relações de corporate finance;
� a publicação nos relatórios de uma grelha de recomendações

vs. risco, e do histórico das recomendações emitidas pelo BPI

sobre a empresa em causa;
� a publicação, nos relatórios, de um alerta aos investidores para

o facto de que a recomendação, as previsões, os pressupostos

e os métodos utilizados pelo analista são susceptíveis de

alteração, se novas circunstâncias assim o aconselharem; 

� a identificação de cargos exercidos por administradores do

Grupo BPI em empresas analisadas.

9.2.6. Conflitos de interesses com Clientes
No que toca à esfera dos Clientes dos bancos e sociedades do

Grupo BPI, é assegurada aos Clientes igualdade de tratamento

em todas as situações em que não exista motivo de ordem legal

e/ou contratual para proceder de forma distinta. Tal não colide

com a prática de condições diferenciadas na realização de

operações, depois de ponderado o risco destas, a respectiva

rendibilidade e/ou a rendibilidade do Cliente.

9.3. SIGILO PROFISSIONAL 
Nos contactos com os Clientes e com o mercado, os membros

dos órgãos sociais e os Colaboradores das sociedades do Grupo

BPI deverão pautar a sua conduta pela máxima discrição e

deverão guardar segredo profissional sobre os serviços prestados

aos seus Clientes e, bem assim, sobre os factos ou informações

relativos aos mesmos Clientes ou a terceiros, cujo conhecimento

lhes advenha do desenvolvimento das respectivas actividades.

Este dever apenas cessa mediante autorização escrita do titular

do referido direito ao sigilo, ou mediante o que estiver

expressamente previsto na lei. O dever de sigilo profissional

mantém-se mesmo quando termina o exercício das funções de

membro de órgãos sociais e de Colaborador.

Em paralelo, todos os membros dos órgãos sociais ou

Colaboradores que, por efeito das suas funções, tomem

conhecimento de informações que não tenham ainda sido

tornadas públicas e que possam influenciar os preços em

qualquer mercado devem guardar e manter estas informações

sob rigoroso sigilo e abster-se de efectuar transacções sobre os

valores mobiliários envolvidos até à divulgação pública daquelas

informações.

9.4. PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO BRANQUEAMENTO DE
VANTAGENS DE PROVENIÊNCIA ILÍCITA
De acordo com a legislação vigente destinada a evitar a

utilização das entidades financeiras, quer em operações de

branqueamento de vantagens de proveniência ilícita, quer em

actividades que favoreçam a criminalidade organizada e

económico-financeira ou o financiamento do terrorismo, as

instituições de crédito e outras sociedades financeiras que

constituem o Grupo BPI estão dotadas de mecanismos de

controlo interno e de comunicação, bem como de recursos

humanos e materiais para proporcionar aos seus Administradores

e Colaboradores a formação adequada ao reconhecimento de

operações que possam estar relacionadas com os citados crimes

e pessoas indiciadas em actividades criminosas.

1) A expressão anglo-saxónica chinese walls é utilizada na área de Banca de Investimento para designar um conjunto de procedimentos que visam garantir a separação de funções e
independência de Colaboradores, que trabalhem em áreas distintas e com um elevado potencial de conflitos de interesses.

2) A remuneração dos analistas obedece aos mesmos princípios que são aplicados aos outros Colaboradores e que são descritos no ponto 7.1. 
3) Os analistas financeiros estão obrigados a utilizar um Banco do Grupo BPI na realização de operações sobre valores mobiliários.
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Tal legislação (nacional e comunitária) está transposta, no

essencial, no normativo interno das instituições financeiras do

Grupo BPI.

Compete à Direcção de Compliance do Banco BPI analisar as

ocorrências, dar-lhes o seguimento apropriado e tomar as

medidas adequadas no sentido de prevenir o envolvimento do

Grupo BPI em operações relacionadas com o branqueamento de

capitais e o financiamento do terrorismo, promovendo o

necessário para que sejam cumpridas as demais obrigações

emergentes da legislação vigente sobre o combate à

criminalidade organizada e económico-financeira.

Sem prejuízo das averiguações e acções de controlo que a

Direcção de Compliance entenda desenvolver por impulso

endógeno, os Colaboradores das instituições de crédito e de

outras sociedades financeiras que constituem o Grupo BPI têm

instruções para informar aquela Direcção sobre as operações

realizadas e/ou a realizar que, pela natureza, montante ou

características, possam indiciar a movimentação de valores

provenientes de actividades ilícitas.

O Conselho Fiscal é informado das ocorrências e do seguimento

que lhes foi dado.

Em 2009, o Banco BPI, S.A. reforçou o quadro pessoal atribuído

à esta tarefa. Também aprovou e iniciou uma actualização dos

seus mecanismos de controlo informáticos instalados neste

contexto.

A Direcção de Compliance desenvolveu acções de controlo

sistemático semanais, de onde decorreram análises, com mais

profundidade, dos registos de 1 911 contas de Clientes, 48 das

quais induziram a comunicações à Procuradoria Geral da

República e à Unidade de Informação Financeira da Polícia

Judiciária (UIF).

O Grupo BPI proporciona formação sobre prevenção de

branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo a

todos os Colaboradores, quer imediatamente após a sua

admissão, quer, depois, no decurso das auditorias que efectua

aos diversos órgãos da estrutura organizativa, neste caso a todos

os que integram os respectivos quadros de pessoal, e, ainda, em

sala, periodicamente, a todos os quadros directivos e técnicos

dos Órgãos das Redes Comerciais.

Sobre a matéria foram ministradas, em 2009, 20 acções de

formação em sala e 347 inscrições de formação e-learning E.

9.5. PREVENÇÃO DE SITUAÇÕES DE INSIDE TRADINGE

Os Administradores e Colaboradores que, por efeito das suas

funções, tomem conhecimento de informações, designadamente

as que não tenham sido ainda tornadas públicas e que possam

influenciar os preços em qualquer mercado, têm um rigoroso

dever de sigilo e devem abster-se de efectuar transacções sobre

os valores mobiliários envolvidos, até à divulgação pública

daquelas informações.

Operações sobre títulos emitidos pelo Banco BPI
Nos termos dos códigos de conduta do Grupo BPI, o Presidente

do Conselho de Administração, os Administradores executivos e

os Colaboradores de categoria igual ou superior a director, assim

como os Colaboradores envolvidos na preparação de documentos

de prestação de contas ou de emissão de acções ou de títulos

nelas convertíveis, estão impedidos de transaccionar acções

representativas do capital do Banco BPI, bem como títulos nelas

convertíveis ou que a elas confiram direitos:

� no período compreendido entre o 15.º dia anterior ao termo de

cada trimestre ou de cada exercício e o momento da

divulgação dos correspondentes resultados, o que,

considerando a prática habitual do BPI, significa a inibição de

transaccionar acções Banco BPI em sensivelmente metade das

sessões de bolsa do ano;
� no período compreendido entre a decisão da Administração do

BPI de propor uma emissão de acções representativas do

respectivo capital social ou de títulos nelas convertíveis ou que

a elas confiram direito e o momento da respectiva divulgação

pública.

Os Administradores não-executivos estão igualmente sujeitos a

períodos de inibição de transacção da acção Banco BPI ou

outros títulos nelas convertíveis ou que a elas confiram direitos;

porém, no caso da primeira daquelas inibições (por proximidade

a uma divulgação de resultados), o período de inibição a que

estão obrigados inicia-se em momento diferente: no 15.º dia

anterior à data da divulgação pública dos resultados.

O Banco BPI e os seus Administradores estão ainda vinculados a

rigorosos deveres de comunicação impostos pela lei e pelos

regulamentos da CMVM, como seja a obrigatoriedade de, num

prazo de cinco dias úteis, os segundos terem de informar a CMVM

de quaisquer operações realizadas sobre acções Banco BPI.

Para reforçar a salvaguarda da inexistência de situações de

abuso derivadas da posse de informação privilegiada, o BPI

segue ainda a política de:

� divulgar trimestralmente os resultados, no mesmo dia em que

o Conselho de Administração os aprova;
� dar conhecimento à CMVM e colocar no web site da Direcção

de Relações com Investidores as apresentações feitas no

âmbito das conferências do BPI com analistas e investidores.

Na medida, em que tal procedimento seja compatível com os

princípios que adopta quanto à divulgação de informação

privilegiada, o BPI divulga, preferencialmente, essas

comunicações fora do horário de funcionamento da bolsa.
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9.6. COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADES 
Compete ao Conselho Fiscal, nos termos do artigo 420 j) do CSC,

receber as comunicações de irregularidades apresentadas por

Accionistas, Colaboradores, Clientes e quaisquer outras entidades.

Os Colaboradores do BPI devem comunicar a qualquer um dos

órgãos de administração ou de fiscalização e, nomeadamente, ao

Conselho Fiscal quaisquer práticas irregulares que detectem ou

de que tenham conhecimento ou fundadas suspeitas, de forma a

prevenir ou impedir irregularidades que possam provocar danos

financeiros ao BPI ou danos na imagem do Banco.

A comunicação referida no número anterior deve ser efectuada

por escrito e conter todos os elementos e informações de que o

Colaborador disponha e que julgue necessários para a avaliação

da irregularidade. O Colaborador pode ainda solicitar tratamento

confidencial quanto à origem da comunicação.

As comunicações de irregularidades são recebidas, abertas e

processadas pelo Assessor do Conselho Fiscal, o qual assegura a

salvaguarda do anonimato de todos os subscritores.

O Assessor do Conselho Fiscal dá conhecimento ao respectivo

Presidente das comunicações de irregularidades recebidas, o

qual, ouvidos os restantes membros do Conselho Fiscal, quando

considerado necessário, decide sobre o tratamento a dar-lhes.

Tratando-se de comunicação de irregularidades que justifiquem a

intervenção dos serviços do Banco, nomeadamente da Direcção

de Auditoria e Inspecção, são apresentadas pelo Presidente do

Conselho Fiscal ao Presidente do Conselho de Administração que

lhes dá o despacho adequado.

Dos relatórios produzidos pela DAI, ou qualquer outro Órgão a

quem forem solicitados, bem como das decisões tomadas, são

enviados exemplares aos Presidentes do Conselho Fiscal, do

Conselho de Administração e da Comissão de Auditoria e

Controlo Interno.

9.7. TRANSPARÊNCIA CONTABILÍSTICA 
O BPI tem por política registar todos os custos em rubricas

contabilísticas adequadas à natureza de tais custos. O BPI não

realiza nem regista custos com a natureza de despesas

confidenciais.

9.8. RESPONSABILIDADE SOCIAL
O Banco tem apoiado, desde a sua fundação, projectos de

inquestionável mérito, nas áreas da cultura, educação,

investigação e solidariedade social, que envolvem parcerias com

outras instituições privadas ou públicas. A política de

responsabilidade social do BPI, assim como um descritivo de

alguns dos projectos mais significativos que o BPI apoia ou

apoiou no passado recente encontram-se desenvolvidos em

capítulo próprio do Relatório de Gestão (págs. 18 a 23).

9.9. EXERCÍCIO DE DIREITOS SOCIAIS POR ENTIDADES DO
GRUPO BPI
As entidades do Grupo BPI que actuam no mercado como

investidores institucionais – Sociedades Gestoras de Fundos de

Investimento, Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, Banco

de Investimento e Sociedades de Capital de Desenvolvimento –

estão vinculadas a regras tendentes a assegurar uma utilização

diligente, eficiente e crítica dos direitos inerentes aos valores

mobiliários de que são titulares ou cuja gestão lhes esteja

confiada, nomeadamente, a regras respeitantes aos direitos de

informação e de voto. 

As entidades gestoras de activos pertencentes ao Grupo BPI,

para além dos tradicionais critérios de investimento associados

ao binómio risco / retorno, consideram, ainda, no processo de

tomada de decisão sobre investimento, os seguintes factores:

� qualidade do sistema de governo e fiscalização;
� transparência na prestação de informação;
� boas práticas ambientais.

Por outro lado, o BPI, por sua iniciativa, não investe em empresas

pertencentes à indústria de pornografia ou de armamento.

BPI GESTÃO DE ACTIVOS
A BPI Gestão de Activos exerceu o seu direito de voto, durante o

ano de 2009, numa Assembleia Geral de Accionistas,

contemplando a respectiva ordem de trabalhos, essencialmente,

a aprovação das contas do exercício e correspondente aplicação

de resultados, assim como a eleição de órgãos sociais. 

A Assembleia Geral de Accionistas em que a BPI Gestão de

Activos participou diz respeito a uma sociedade emitente

nacional (no prospecto do fundo está prevista a possibilidade de

participação em AGA de entidades estrangeiras), tendo a BPI

Gestão de Activos comunicado o seu sentido de voto, assim

como a respectiva justificação, à CMVM, nos termos da

legislação aplicável.

A BPI Gestão de Activos votou, em regra, a favor das propostas

apresentadas pelos órgãos sociais da empresa em cuja

Assembleia Geral participou.

Nos prospectos dos vários fundos geridos pela BPI Gestão de

Activos é incluído um texto que estabelece a “política de voto”

da sociedade. A saber:

� “a BPI Gestão de Activos apenas participará nas Assembleias

Gerais das sociedades em que detenha participações sociais,

quer sejam sediadas em Portugal, quer sejam sediadas no

estrangeiro, quando considere haver interesse nessa

participação;
� a BPI Gestão de Activos não tem uma política global

predefinida, no que respeita ao exercício de direitos de voto
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nas sociedades onde detém participações. Em cada momento,

a BPI Gestão de Activos avaliará qual o sentido de voto que

melhor defende os interesses dos participantes, tendo como

objectivos a procura de valor e a solidez da empresa em que

participa;
� nos casos em que opte por participar nas Assembleias Gerais,

os direitos de voto serão exercidos directamente pela BPI

Fundos ou, em alternativa, por representante que se encontre

vinculado a instruções escritas emitidas pela BPI Gestão de

Activos.”.

BPI PENSÕES
A BPI Pensões exerceu o seu direito de voto em 8 Assembleias

Gerais de Accionistas, de sociedades emitentes nacionais, tendo

votado, em regra, a favor das propostas apresentadas pelos

Conselhos de Administração das empresas em cujas Assembleias

Gerais participou. Em todas estas Assembleias Gerais de

Accionistas, foi apenas exercido o direito de voto relativo às

participações detidas pelo Fundo de Pensões do Banco BPI.

A Norma 21 / 2002-R, de 28 de Novembro, do Instituto de

Seguros de Portugal, estabelece que a estratégia em matéria de

intervenção de direito de voto nas sociedades emitentes, para os

activos detidos por fundos de pensões, deve estar contemplada

nos contratos de gestão dos fundos de pensões ou nos

regulamentos de gestão, no caso dos fundos de pensões abertos.

Com vista a assegurar o cumprimento desta disposição, a BPI

Pensões acordou por escrito para cada Fundo de Pensões sob

gestão as regras a adoptar quanto ao exercício do direito de voto,

cujas orientações usuais são as seguintes:

� a BPI Pensões exercerá o seu direito de voto nas Assembleias

Gerais das sociedades em que o Fundo de Pensões detenha

participações sociais, quando considerar ser vantajoso o

exercício deste direito;
� a BPI Pensões não tem uma política global predefinida no que

respeita ao exercício de direitos de voto nas sociedades onde o

Fundo de Pensões detém participações. Em cada momento,

avaliará qual o sentido de voto que melhor defende o objectivo

de procura de valor e solidez das empresas em que o fundo de

pensões participa;
� nos casos em que a BPI Pensões opte por participar nas

Assembleias Gerais, os direitos de voto serão exercidos

directamente pela BPI Pensões ou, em alternativa, por

representante que se encontre vinculado a instruções escritas,

emitidas pela BPI Pensões.

PRIVATE BANKING
O Banco Português de Investimento, no âmbito da execução do

mandato conferido para a gestão de carteiras de Clientes de

Private Banking, age segundo as regras próprias de um gestor

diligente e actua tendo em conta os princípios e as regras

relativos ao exercício da actividade de intermediação financeira

que se encontram previstos no Código dos Valores Mobiliários e

respectiva regulamentação, designadamente o princípio da

protecção dos interesses legítimos dos Clientes, encontrando-se

sujeito à supervisão da Comissão do Mercado de Valores

Mobiliários.

Durante o exercício de 2010, o exercício da actividade de gestão

de carteiras, incluindo a relativa a Clientes do Private Banking,
será concentrado na “BPI Gestão de Activos, S.A.”, através da

cessão da posição contratual do Banco Português de

Investimento, S.A. nos mandatos de gestão actualmente em vigor.
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10.1.1. Processo de divulgação de informação financeira
A Direcção de Relações com Investidores (DRI) é o órgão

responsável pela preparação dos documentos de informação

financeira e pela sua divulgação. O processo encontra-se

devidamente formalizado, estando identificados os riscos

relevantes e os respectivos controlos, os quais são de

cumprimento obrigatório, devendo a sua execução ser

demonstrada, interna e externamente, de acordo com critérios

pré-definidos. São levadas a cabo revisões sistemáticas de todos

os documentos, pela DRI e Direcção de Contabilidade e

Planeamento (DCPE), incluindo a verificação do rigor e

consistência da informação quantitativa apresentada nos

documentos. Os documentos a divulgar e o momento de

divulgação são aprovados pela Comissão Executiva (CE). A DRI

promove uma revisão periódica do enquadramento legal e

regulamentar quanto aos deveres de informação.

No que à divulgação dos resultados trimestrais diz respeito, os

documentos são enviados à CE para aprovação e, de seguida, à

Comissão de Auditoria e Controlo Interno e ao Conselho Fiscal

para apreciação. Posteriormente os documentos são enviados

para apreciação do Conselho de Administração na reunião que

aprova as contas do trimestre. É prática do BPI proceder à

difusão dos documentos logo após o encerramento da bolsa, no

dia em que o Conselho de Administração reúne. 

Quanto ao Relatório e Contas Anual, a DRI é responsável pela

elaboração do Relatório de Gestão, sob supervisão da CE, e do

Relatório do Governo do Grupo, sob supervisão do Presidente do

Conselho de Administração. A DRI submete à apreciação e

aprovação da CE uma estrutura do Relatório e Contas, com

indicação das Direcções, dos Administradores Executivos

responsáveis e do primeiro responsável de cada Direcção pelo

envio dos contributos e um calendário das fases do processo de

elaboração e de disponibilização do relatório e Contas para

apreciação, revisão e aprovação pelos vários intervenientes. 

O envio da informação preparatória do Relatório à DRI carece de

aprovação dos primeiros responsáveis das respectivas Direcções

e/ou dos Administradores responsáveis. A DRI revê os

contributos recebidos e verifica a consistência, coerência e rigor

da informação inserindo, em coordenação com as respectivas

Direcções, os ajustamentos e alterações que se revelem

pertinentes. O Relatório de Gestão e as Contas e respectivas

notas são enviados à CE para apreciação e aprovação. O

Relatório do Governo do Grupo é enviado à Comissão de Governo

da Sociedade para apreciação e aprovação. Posteriormente, o

Relatório e Contas, que inclui o Relatório de Gestão, as

demonstrações financeiras e respectivas notas e o Relatório de

Governo do Grupo é enviado ao Conselho de Administração para

apreciação e aprovação. Segue-se o envio do Relatório e Contas

para os Auditores Externos e para o Conselho Fiscal, tendo lugar

a emissão da certificação legal das contas e relatório de

auditoria e a emissão do relatório e parecer do Conselho Fiscal.

10.2. DIRECÇÃO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
10.2.1. Conceito e competências
O Banco BPI atribui uma especial importância à manutenção de

uma relação franca e transparente com os analistas financeiros,

os investidores, os Accionistas, as autoridades, a comunicação

social e os restantes intervenientes no mercado.

De acordo com esta permanente preocupação, o BPI tem em

funcionamento, desde 1993, uma estrutura exclusivamente

dedicada às relações com os investidores e com o mercado.

A Direcção de Relações com Investidores (DRI), que reporta

directamente ao Presidente do Conselho de Administração e à

Comissão Executiva do Conselho de Administração do Banco

BPI, tem a missão de prestar ao mercado informação rigorosa,

regular, oportuna e equilibradamente disseminada acerca do

Grupo BPI, especialmente a que é relevante para a formação do

preço das acções Banco BPI, cotadas em bolsa.

10.1. PRINCÍPIOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS FACTOS RELEVANTES

10. Comunicação com o mercado

Transparência
ao facultar ao mercado toda a informação relevante que lhe permita formular um juízo fundamentado acerca da evolução
da actividade e dos resultados alcançados, bem como das perspectivas de crescimento, rendibilidade e riscos existentes.

Consistência
na manutenção dos critérios utilizados na prestação da informação e no esclarecimento dos motivos subjacentes à
alteração destes, quando esta ocorra, de modo a assegurar a possibilidade de comparação da informação entre os
períodos de reporte.

Simplicidade
por se utilizar uma linguagem clara e se recorrer a notas pedagógicas para tratar assuntos complexos e por se incluir
um glossário e um formulário no Relatório de Gestão anual.

na adopção de uma postura proactiva, aberta e inovadora na comunicação com o mercado. 

na divulgação de toda a informação que tenha relevância e na atribuição, a cada peça de informação, de um grau de
visibilidade e pormenor correspondente à respectiva importância.

na adopção de práticas de comunicação e de prestação de informação que, não sendo obrigatórias, são valorizadas
pelo mercado.

Disponibilidade

Materialidade

Antecipação
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A DRI tem as funções principais de assegurar, junto das

autoridades e do mercado, o cumprimento das obrigações legais

e regulamentares de reporte que impendem sobre o Banco BPI,

de dar resposta às solicitações de informação dos investidores,

dos analistas financeiros e demais agentes, e de apoiar a

Comissão Executiva em aspectos relacionados com o estatuto de

entidade cotada que o Banco BPI tem no mercado.

No âmbito da primeira daquelas responsabilidades, destaca-se a

difusão da informação enquadrável na moldura de “informação

privilegiada”, a prestação de informação trimestral sobre a

actividade e os resultados do Grupo e a preparação dos relatórios

e contas anuais e semestrais.

O BPI divulga, com periodicidade trimestral, informação relativa

à respectiva actividade e aos resultados consolidados, desde o

último trimestre de 1991. O BPI segue, desde a sua admissão à

cotação em bolsa em 1986, a política de promover uma

auditoria completa às suas contas do primeiro semestre, embora

a lei exija apenas uma revisão limitada. 

No âmbito da assessoria à Comissão Executiva, merecem

referência o acompanhamento da evolução das acções Banco

BPI em mercado, nas suas múltiplas vertentes, o apoio nos

contactos directos que a Comissão Executiva regularmente

realiza com analistas financeiros e investidores institucionais

(nacionais e estrangeiros), quer no âmbito de conferências e

roadshows E, quer através de reuniões individuais.

O BPI adoptou a política de divulgar junto do mercado a

informação apresentada nestas reuniões, difundindo um

comunicado à imprensa com os aspectos mais relevantes e

disponibilizando, no web site E da Direcção de Relações com

Investidores, as apresentações feitas durante o evento.

A disponibilidade e os contactos da Direcção de Relações com

Investidores são amplamente divulgados. Toda a informação

pública sobre o Grupo BPI pode ser solicitada à DRI através da

página de contactos do seu site, por telefone, correio

electrónico, fax ou carta.

10.2.2. Actividade em 2009
O BPI continuou a desenvolver, na sua qualidade de entidade

cotada em bolsa, ao longo de 2009, uma actividade regular de

comunicação com o mercado.

O BPI participou em diversas conferências internacionais, tendo

realizado cerca de 70 reuniões individuais com analistas e

investidores institucionais.

No âmbito da divulgação dos resultados, o BPI continuou a

realizar, em 2009, reuniões trimestrais com analistas e

investidores para discussão de resultados. Nestas reuniões – que

contam com a presença dos membros da Comissão Executiva do

Banco BPI – pode participar-se presencialmente ou por

conferência telefónica. Estes eventos são ainda difundidos, em

simultâneo e sem restrições de acesso, por webcast, através do

web site de Relações com Investidores do Banco.

Ao longo do ano, o BPI manteve ainda contacto permanente

(através de research calls diários) com os analistas financeiros

que procedem à cobertura da acção Banco BPI.

10.2.3. Web site de Relações com Investidores – www.ir.bpi.pt
O BPI dispõe de um web site exclusivamente dedicado à

divulgação de informação de natureza institucional acerca do

Grupo. Este web site está disponível no endereço www.ir.bpi.pt,

ou, para as pessoas que não disponham de acesso à Internet,

nos quiosques Internet, existentes na maior parte dos balcões do

Banco BPI.

De entre as mais de 500 páginas de informação (incluindo

ficheiros disponíveis para download E) de que o web site dispõe,

merece especial destaque o seguinte:

� extensa informação financeira integralmente actualizada,

quatro vezes por ano, no próprio dia da divulgação de

resultados. Tal inclui mais de 30 tabelas disponíveis para

download em Excel e a realização de webcast E (em tempo real)

das apresentações dos resultados trimestrais;
� relatório e contas anual integralmente disponível em formato

HTML e secção sobre Corporate Governance, que conta com

mais de 30 páginas de informação;
� simulador interactivo para cálculo do retorno total (i. e.,

considerando o reinvestimento de dividendos) do investimento

em acções Banco BPI;
� secção sobre “dívida” contendo fichas de resumo e

documentação de suporte relativa às principais emissões

públicas de dívida sénior, subordinadaG, operações de

titularizaçãoG de créditos e emissão de acções preferenciaisG,

de emissões de obrigações hipotecáriasG e do sector público G;

DIRECÇÃO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
Morada: Rua Tenente Valadim, n.º 284 – 3.º

4100-476 Porto

Telefone: +351 22 607 33 37

Fax: +351 22 600 47 38

E-mail: investor.relations@bancobpi.pt

Web site: www.ir.bpi.pt
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� informação sobre que analistas de equity researchE cobrem

regularmente as acções Banco BPI, respectivos contactos e

recomendações de investimento; 
� páginas individuais para cada membro da Comissão Executiva e

para o Presidente do Conselho de Administração, contendo os

respectivos perfis (CV, fotografias, funções desempenhadas etc.);
� secção sobre gráficos e cotações da acção Banco BPI, que

inclui a comparação com benchmarksG, a identificação de �

“eventos” (pagamento de dividendos, aumentos de capital

etc.) e a possibilidade de fazer download do histórico de

cotações (ajustadas ou não ajustadas).

O web site, disponível em português e inglês, encontra-se

dividido em oito secções principais que desenvolvem – entre

outras – as matérias abaixo indicadas.

Toda a informação de natureza institucional que é pública e

material encontra-se, por regra, disponível no web site. Para os

eventos mais significativos, como sejam a Assembleia Geral de

Accionistas, a divulgação trimestral de resultados e a

distribuição de dividendos, são ainda criadas páginas específicas

que favoreçam a difusão de informação e o apoio aos referidos

eventos.

Os utilizadores do web site têm também a oportunidade de se

registarem e receberem diariamente uma mensagem de e-mail
contendo um resumo do comportamento da acção Banco BPI em

bolsa e um alerta sempre que a acção atingir uma determinada

cotação. Os subscritores destes alertas de e-mail poderão

cancelar, a qualquer momento, a sua subscrição, bastando para

tanto seguir as hiperligações destinadas, no final de cada

mensagem de e-mail, ao efeito.

O web site de Relações com Investidores cumpre integralmente

as recomendações da CMVM sobre a utilização da Internet como

meio de divulgação de informação institucional.

O web site de Relações com Investidores registou, em 2009,

uma média mensal de 350 mil visualizações das respectivas

páginas e de 19 mil visitas.

10.2.4. Correio electrónico (e-mail)
Os anúncios de informação privilegiada, além de serem

publicados no site da Direcção de Relações com Investidores e no

sistema de difusão de informação da CMVM, são ainda enviados

por correio electrónico (e-mail) às autoridades de supervisão, aos

media, aos analistas, bem como a todos os investidores

institucionais ou particulares que expressamente o solicitem.

Em 2009, em cada processo de divulgação trimestral de

resultados, foram enviados pela Direcção de Relações com

Investidores aproximadamente 400 mensagens de e-mail.
Os destinatários destes e-mails podem cancelar ou alterar, a

qualquer momento, a sua subscrição na lista de distribuição,

seguindo as respectivas hiperligações que se encontram no final

de cada mensagem de e-mail.

De uma forma geral, todos os documentos emitidos em suporte

de papel (incluindo os documentos preparatórios das

Assembleias Gerais) estão disponíveis para envio em formato

electrónico, mediante solicitação.

10.3. REPRESENTANTE PARA AS RELAÇÕES COM O MERCADO
O Representante do Banco BPI para as Relações com o Mercado

é Luís Ricardo Araújo, também responsável pela Direcção de

Relações com Investidores.
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11.1. COMPORTAMENTO EM BOLSA
As acções Banco BPI registaram em 2009 um valorização de

21%, fixando-se a cotação a 31 de Dezembro nos 2.120 euros.

Considerando o rendimento proveniente do dividendo, a

rendibilidade (ROI) anualizada ascendeu a 26%.

No mesmo período, o sector bancário europeu, representado pelo

índice DJ Europe Stoxx Banks, registou uma variação positiva de

47% enquanto os bancos ibéricos comparáveis1 apresentaram

uma valorização média de 0.3%. O índice PSI-20, referência

para o mercado nacional, subiu 33%.

A recuperação dos mercados accionistas em 2009 ocorre no

seguimento de um forte movimento de desvalorização iniciado

em Agosto de 2007 com a crise financeira global (para um

maior desenvolvimento sobre o tema ver Enquadramento da

actividade – Mercado de acções, no Relatório e Contas). 

O volume transaccionado médio diário das acções Banco BPI foi

de 2.0 M.€, em 2009. A rotação de capitalG ascendeu a 29.7%.

11. Acção Banco BPI

Evolução das acções do Banco BPI nos últimos três anos
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1) Millennium BCP, Banco Espírito Santo, Banco Popular, Banco Sabadell, Bankinter, Banesto e Banco Pastor.
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O capital social do Banco BPI é constituído por 900 milhões

de acções ordinárias nominativas e escriturais, com o valor

nominal de um euro cada. Todas as acções dão direito ao

dividendo integral relativo ao ano de 2009 e seguintes. As

acções encontram-se admitidas, na totalidade, à negociação no

mercado da Euronext.

Peso em índices (31 Dez. 09)
� PSI-20: 2.58%; #12

� Next 150: 1.09%; #29

� Bloomberg Europe Banks & Fin. Services: 0.20%; #57

Códigos e tickers
� ISIN e Euronext code: PTBPI0AM004

� Reuters: BBPI.LS

� Bloomberg: BPI PL

ACÇÃO BANCO BPI

Principais indicadores das acções do Banco BPI 

20092008200720062005

Cotações das acções (€)1

Cotação máxima 3.777 5.814 6.583 5.159 2.570

Cotação média 3.205 5.219 6.035 2.697 1.935

Cotação mínima 2.864 3.681 5.046 1.335 1.340

Cotações de fecho 3.710 5.680 5.151 1.750 2.120

Valores por acção (€)F

Cash flow após impostosF 0.50 0.53 0.68 0.592 0.49

Lucro líquidoF 0.32 0.40 0.45 0.182 0.20

Dividendo3 0.115 0.154 0.180 0.071 0.078

Valor contabilístico 1.52 1.86 2.09 1.68 2.07

N.º médio ponderado de acçõesF (em milhões) 778.2 776.4 782.1 842.3 893.3

Indicadores de valorização pelo mercado

Preço como múltiploF do:

Cash flow após impostos (PCF) 7.4 10.7 7.6 3.02 4.3

Lucro líquido (P/E) 11.5 14.3 11.3 9.82 10.8

Valor contabilístico (PBV) 2.4 3.0 2.5 1.0 1.0

Earnings yieldF 11.3% 10.7% 8.0% 3.5%2 11.2%

Capitalização bolsista (M.€) 2 933.6 4 491.6 4 073.6 1 575.0 1 908.0

Liquidez

Volume anual transaccionado (M.€) 954.0 2 677.0 2 425.1 1 775.9 517.7

Volume transaccionado médio diário (M.€) 3.7 10.5 9.5 6.9 2.0

Quantidade média diária de acções transaccionadas (x 1000)4 1 147.1 2 011.8 1 564.7 2 571.7 1 045.2

Rotação do capital 37.3% 64.8% 50.4% 77.8% 29.7%

Volume negociado pela acção BPI em percentagem do volume negociado no PSI-20 3.2% 5.6% 2.7% 3.4% 1.7%

Dividendos

Lucro líquido (M.€) 250.8 308.8 355.1 150.3 175.0

Resultados distribuídos (M.€) 91.2 121.6 142.1 60.1 70.2

Pay-out ratioG 36.4% 39.4% 40.0% 40.0% 40.1%

Dividendo por acção (euro)3 0.115 0.154 0.180 0.071 0.078

Dividend yieldG, F 4.0% 4.1% 3.2% 1.4% 4.5%

1) Cotações ajustados pelo aumento de capital realizado em Junho de 2008.
2) Valores não ajustados por eventos não recorrentes, nomeadamente as menos-valias realizadas com a venda de acções do BCP, imparidades constituidas para a participaçao no BCP,

custos com reformas antecipadas e mais-valias realizadas com a venda de 49.9% do capital do BFA.
Nota: O cash flow após impostos por acção, lucro líquido por acção e correspondentes múltiplos foram em 2008 de 0.54 euros, 0.28 euros, 3.2 e 6.4, respectivamente. O earnings-yield
ajustado ascendeu nesse ano a 5.3%, com base num lucro líquido consolidado ajustado de 231.9 M.€.

3) O montante de dividendos a distribuir relativamente a 2009 corresponde a um dividendo por acção de 0.078 euros que será pago a cada uma das 900 milhões de acções
representativas do capital em 31 de Dezembro de 2009.

4) Número de acções ajustado pelo aumento de capital ocorrido em Junho de 2008.
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11.2. ACÇÕES PRÓPRIAS
Em 2009, o Banco BPI transaccionou, em bolsa e fora de bolsa,

3 448 511 acções próprias, que corresponderam a 0.38% do

capital social. Estas transacções destinaram-se à execução do

programa de remuneração variável em acções (RVA) dos 

Colaboradores e Administradores. Por seu lado, o Banco

Português de Investimento, S.A., – entidade detida a 100% pelo

Banco BPI – transaccionou 607 550 acções Banco BPI, ou seja,

0.07% do capital social deste.

Em 31 de Dezembro de 2009, o Banco BPI detinha 6 701 235

acções próprias1, ou seja, 0.73% do capital. Estas acções

destinavam-se à cobertura das opçõesG atribuídas a Colaboradores

e Administradores no âmbito do programa de remuneração variável

em acções e opções – RVA. Por seu lado, o Banco Português de

Investimento detinha, em 31 de Dezembro de 2009, 100 400

acções do Banco BPI, ou seja, 0.01% do capital, todas destinadas

à cobertura de posições nos futurosG do PSI-20.

As restantes subsidiárias cuja gestão é controlada pelo Banco

BPI não adquiriram nem alienaram nenhuma acção

representativa do seu capital social e, em final de Dezembro de

2009, não detinham acções próprias em carteira.

Outras informações
O fundo de pensões dos trabalhadores do Banco BPI detinha,

em 31 de Dezembro de 2009, 5 138 611 acções do Banco BPI,

correspondentes a 0.57% do capital do Banco.

Transacções de acções próprias em 2009

Preço médio
unitário (€)

Valor
(€)

Quantidade
(número)

Venda

Preço médio
unitário (€)

Valor
(€)

Quantidade
(número)

Compra

Em % do
capital social

Quantidade
(número)

Total transaccionado

Banco BPI
Em bolsa 2 392 100 5 315 802 2.22 236 436 1.85 2 392 336 0.27%

Fora de bolsa 1 566 6 324 4.04 1 054 609 2 196 239 2.08 1 056 175 0.12%

2 393 666 5 322 125 2.22 1 054 845 2 196 675 2.08 3 448 511 0.38%

Banco Português de Investimento
Em bolsa 42 525 76 161 1.79 565 025 980 131 1.73 607 550 0.07%

Fora de bolsa

42 525 76 161 1.79 565 025 980 131 1.73 607 550 0.07%

Total
Em bolsa 2 434 625 5 391 963 2.21 565 261 980 567 1.73 2 999 886 0.33%

Fora de bolsa 1 566 6 324 4.04 1 054 609 2 196 239 2.08 1 056 175 0.12%

2 436 191 5 398 287 2.22 1 619 870 3 176 806 1.96 4 056 061 0.45%

N.º de acções detidas

31 Dez. 09

% do
capital social

N.º

31 Dez. 08

% do
capital social

N.º

Banco BPI 5 262 014 0.58% 6 600 835 0.73%

BPI Investimentos 622 900 0.07% 100 400 0.01%

Total 5 884 914 0.65% 6 701 235 0.74%

1) O saldo de acções próprias no final de 2009 não inclui 473 215 acções atribuídas sob condição resolutiva no âmbito do RVA mas ainda não disponibilizadas. A transmissão da
propriedade das acções atribuídas, no âmbito do programa RVA, é integralmente efectuada na data de atribuição, mas a disponibilização está dependente da permanência dos
Colaboradores no Grupo BPI, pelo que para efeitos contabilísticos, as acções permanecem na carteira de acções próprias do Banco BPI até à data da disponibilização, mas cujo reporte
de transacções à CMVM e ao mercado ocorre no momento da atribuição.
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Autorização para aquisição e alienação de acções próprias
O Grupo BPI dispõe, desde o início do exercício de 2001, de um

Programa de Remuneração Variável em Acções (Programa RVA)

que consiste na atribuição anual de acções do Banco BPI e

opções de compra de acções do Banco BPI como parte da

remuneração variável.

A execução do Programa RVA não prevê o recurso à emissão de

capital, pelo que, para efeitos de atribuição de acções, cobertura

do plano de opções e exercício das opções, o BPI constitui 

carteiras de acções próprias destinadas exclusivamente a este fim.

O BPI pode, também, realizar transacções de acções próprias

por outros motivos, que não o da execução do RVA.

Nesses termos, o Conselho de Administração submete

regularmente à Assembleia Geral um pedido de autorização para

aquisição de acções próprias até ao limite legal de 10% do

capital.

11.3. EVOLUÇÃO EM BOLSA E COMUNICAÇÕES AO MERCADO
O gráfico em baixo apresenta a evolução da acção Banco BPI e a comunicação ao mercado realizada nos termos do Regulamento

n.º 1 / 2007 da CMVM.

Evolução da acção do Banco BPI
Eventos relevantes em 2009

€

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00
Jan. Fev. Mar. Abr. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Dez.Mai. Nov.

A – Nas 10 sessões anteriores à comunicação.
B – Nas 10 sessões posteriores à comunicação.

1. Resultados em 2008

2. Informação preparatória
para a AGA (inclui proposta
de aplicação dos resultados)

5. Anúncio do pagamento de
dividendos (€0.0668 por acção)

6. Resultados 1.º sem. 2009

7. Resultados Jan.-Set. 2009

Notas: A) O Banco BPI segue a política de, por princípio, aguardar pelo encerramento do mercado para divulgar informação “sensível”. Deste modo, o eventual
“impacto” no preço das acções Banco BPI é apenas sentido na sessão de bolsa seguinte. B) Os factos enumerados neste quadro não representam toda a
informação publicada pelo BPI na extranet E da CMVM, que pode ser consultada no sítio www.cmvm.pt. O BPI divulga também neste sítio, no início do ano
seguinte ao qual reporta a informação apresentada, um documento de síntese com toda a informação comunicada ao mercado.

Banco BPI (15.3%) 1.9%
PSI-20 (4.5%) 2.6%

23 Jan. A B

Banco BPI 2.3% 10.8%
PSI-20 3.5% 2.0%

7 Abr. A B

3. Resultados 1º trim. 2009
4. Deliberações AGA

Banco BPI 8.4% 5.2%
PSI-20 1.8% 10.4%

22 Abr. A B

Banco BPI 10.8% 9.9%
PSI-20 2.0% 12.1%

23 Abr. A B

Banco BPI 9.4% (1.8%)
PSI-20 3.6% 2.5%

23 Jul. A B

Banco BPI 2.9% (0.7%)
PSI-20 (6.1%) (2.6%)

22 Out. A B
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Na revisão dos Estatutos, deliberada na Assembleia Geral de Accionistas de 20 de Abril de 2006, foi consagrado um princípio que

impõe ao Conselho de Administração a submissão a deliberação da Assembleia Geral de uma proposta de política de dividendos de

longo prazo e a justificação de eventuais desvios, que, porventura, se venham a verificar.

12. Política de dividendos

Considerando que:

1. os Estatutos do Banco BPI (artigo 26 n.º 3) determinam que

a Assembleia Geral delibere sobre a política de dividendos a

longo prazo, proposta pelo Conselho de Administração, e

que este órgão justifique os desvios em relação àquela

política que eventualmente se verifiquem;

2. a presente Assembleia Anual é a primeira reunião ordinária

que ocorre, após aquele princípio estatutário ter sido

consagrado na revisão deliberada na Assembleia Geral de

20 de Abril de 2006;

3. o Banco BPI prossegue objectivos de solidez financeira que

se expressam na manutenção de:

a) um rácio entre os seus fundos próprios de base e os

activos ponderados pelo risco – indicador habitualmente

designado por Tier I – tendencialmente superior a 7%;

b) uma percentagem de acções preferenciaisG não superior a

20% dos fundos próprios de base, ou seja, um indicador

Core Tier I tendencialmente superior a 5.5%;

4. historicamente, a política de dividendos do BPI traduziu-se:

a) na distribuição de um dividendo anual a que, medido

esse dividendo por referência ao lucro líquido apurado

nas contas consolidadas do exercício a que esse

dividendo se reporta, correspondeu um pay-outG não

inferior a 31% para o conjunto dos últimos dez anos e

não inferior a 36% nos últimos cinco anos;

b) na retenção de resultados adequados ao financiamento

das necessidades de crescimento do Grupo;

c) numa remuneração pelo dividendo adequada – medida

pela relação entre o dividendo e a cotação (dividend

yieldG) – face aos níveis de remuneração via dividendo,

praticados por outros bancos cotados.

5. Tendo em conta que, em especial, os considerandos 3., 4.b)

e 4.c) se mantêm perfeitamente actuais e válidos para o

futuro.

O Conselho de Administração propõe a adopção da seguinte

política de dividendos a longo prazo:

Distribuição de um dividendo anual, mediante proposta a

submeter pelo Conselho de Administração à Assembleia Geral,

tendencialmente não inferior a 40% do lucro líquido apurado

nas contas consolidadas do exercício a que se reporta, salvo se

circunstâncias excepcionais justificarem, no juízo fundamentado

do Conselho de Administração, submeter à deliberação dos

Accionistas a distribuição de um dividendo inferior. 

POLÍTICA DE DIVIDENDOS DE LONGO PRAZO DO GRUPO BPI

(deliberada na Assembleia Geral de 19 de Abril de 2007)

Evolução de indicadores relevantes nos 5 últimos anos

Notas:
O lucro líquido consolidado do Grupo constitui a base de cálculo relevante que
tem sido utilizada pelo Banco BPI para determinar o dividendo a distribuir.
O dividendo constitui, no entanto, a aplicação do lucro líquido individual do
Banco BPI, pelo que se aquele lucro, após afectação exigível ao Fundo de
Reserva Legal e ao pagamento de dividendo prioritário de acções preferenciais
que a sociedade porventura haja emitido, for insuficiente para a distribuição do
dividendo projectada, haverá que proceder a distribuição de reservas livres em
complemento à distribuição do lucro individual.

O dividendo por acção é fixado em termos ajustados, designadamente, por
aumentos de capital (em dinheiro ou por incorporação de reservasG) e por
desdobramento de acções (stock splitsG).

1) Dividendo por acção proposto pelo Conselho de Administração relativamente ao exercício de 2009.

2005 2006 2007 2008 2009

Lucro líquido (M.€) 250.8 308.8 355.1 150.3 175.0

Dividendo (M.€) 91.2 121.6 142.1 60.1 70.2

Payout ratio 36.4% 39.4% 40.0% 40.0% 40.0%

Lucro por acção (EPS) 
Básico (€) 0.32 0.40 0.45 0.18 0.20

Δ% 31% 23% 14% (61%) 10%

Dividendo por acção (€) 0.12 0.16 0.187 0.067 0.0781

Δ% yoy 20% 33% 17% (64%) 17%

Cotação de fecho (€) 3.71 5.68 5.15 1.75 2.12

Δ% 30% 53% (9%) (66%) 21%

Dividend yield (cotação 
início do ano) 4.0% 4.1% 3.2% 1.4% 4.5%

Dividend yield (cotação 
de fecho do ano) 3.1% 2.7% 3.5% 4.0% 3.7%

Rácio de capital 11.5% 9.4% 9.9% 11.3% 11.0%

Tier I 7.3% 7.4% 6.2% 8.8% 8.6%

Core Tier I 5.9% 5.9% 5.4% 8.0% 7.8%
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Apêndice 

EXPERIÊNCIA, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E OUTROS CARGOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DESEMPENHADOS EM
SOCIEDADES PELOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS DO BANCO BPI, S.A.

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Data de nascimento 7 de Junho de 1937

Naturalidade Portuguesa

Data da primeira designação 20 de Abril de 2005

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2010

Acções e opções detidas 25 284 acções
em 31 Dez. 09 0 opções

Formação académica

1959: Licenciatura em Direito

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

1988-…: Gerente da ACR – Administração de Bens, Lda.

Outros cargos

Presidente da Mesa da Assembleia Geral:
Sogrape Investimentos, SGPS, S.A.
Prosica – Sociedade de Estudos, Planificação e Realização de Instalações
Industriais S.A.
Sonaecom, SGPS, S.A.
Sonae Indústria, SGPS, S.A.
Hemisfério, SGPS, S.A.
Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

João Vieira de Castro (Presidente)

Data de nascimento 6 de Junho de 1946

Naturalidade Portuguesa

Data da primeira designação 23 de Abril de 2008

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2010

Acções e opções detidas 0 acções
em 31 Dez. 09 0 opções

Formação académica

Licenciatura em Direito, Universidade de Coimbra
Frequência do Curso de Pós-Graduação em Assuntos Europeus,
Universidade de Coimbra

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Sócio-Gerente da OFFIG – Administração e Gestão de Escritórios, Lda.

Outros cargos

Presidente da Mesa da Assembleia Geral:
Sonae SGPS, S.A.
LEICA – Aparelhos Ópticos de Precisão, S.A.
Equity Partner de “PLMJ – A.M. Pereira, Sárraga Leal, Oliveira Martins,
Júdice e Associados – Sociedade de Advogados, R.L.”
Membro (Conselheiro) do Comité Económico e Social Europeu (desde 1990)
Presidente do “Capítulo Português” do “Club Español d’Arbitrage”
Membro da Delegação Portuguesa da “Cour Européenne d’Arbitrage”
Árbitro nomeado pelo Conselho Económico e Social

Experiência profissional anterior

2004-06: Presidente (2006) e Vice-Presidente (2004 e 2005) do CCBE
(Conselho das Ordens dos Advogados Europeias)

2004-05: Membro da “Court of Arbitration” da “ICC – International
Chamber of Commerce” (Paris)

1992-05: Membro do Conselho de Arbitragem do Centro de Arbitragem
Comercial da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e das
Câmaras de Comércio e Indústria de Lisboa e Porto

Manuel Cavaleiro Brandão (Vice-Presidente)

Data de nascimento 11 de Novembro de 1967

Naturalidade Portuguesa

Data da primeira designação 20 de Abril de 2005

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2010

Acções e opções detidas 131 acções
em 31 Dez. 09 0 opções

Formação académica

1990: Licenciatura em Economia, Universidade do Porto
1996: “Master Quality Management” – Institut Méditerranéen de la Qualité /

École Supérieure de Commerce et Technologie – França
2003: Pós-Graduação em Recursos Humanos – Universidade Moderna do

Porto

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Administradora da Sarcol – Sociedade de Gestão e Investimento Imobiliário, S.A.
Vice-Presidente da SAR – Sociedade de Participações Financeiras, S.A.

Experiência profissional anterior
Funções diversas desempenhadas em Produtos Sarcol, S.A.

Maria Alexandra Magalhães

Data de nascimento 1 de Setembro de 1963

Naturalidade Portuguesa

Data da primeira designação 23 de Abril de 2008

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2010

Acções e opções detidas 594 acções
em 31 Dez. 09 0 opções

Formação académica

1986: Licenciatura em Administração de Gestão de Empresas –
Universidade Católica Portuguesa

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

2000-…: Administrador da RIAOVAR – Empreendimentos Turísticos e
Imobiliários, S.A.

Experiência profissional anterior

1993-07: Administrador da Simon – Sociedade Imobiliária do Norte, S.A.
1991-07: Gerente da Sanor – Sociedade Agrícola do Norte, Lda.
1989-90: Director Departamento de Sistemas de Organização e Gestão –

Modelo Supermercados, S.A.
1986-89: Técnico do Departamento de Controlo de Gestão – Sonae

Distribuição, S.A.

Luís Manuel Alves de Sousa Amorim
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CONSELHO FISCAL

Abel António Pinto dos Reis (Presidente) José Neves Adelino

Data de nascimento 19 de Março de 1954

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 23 de Abril de 2008

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2010

Acções e opções detidas 0 acções
em 31 Dez. 09 0 opções

Formação académica

1976: Licenciatura em Finanças pela Universidade de Técnica de Lisboa
1981: Doutoramento em Finanças pela Kent State University

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

2007-…: Administrador da Sonae SGPS, S.A. (não-executivo)

Outros cargos

2008-…: Membro do Comité de Investimentos do Portugal VC Initiative (EIF)
2007-…: Membro da Comissão de Remunerações da Sonae Indústria, S.A.
2006-…: Professor Convidado, Bentley College, USA 
2004-…: Membro do Comité de Investimentos do Fundo Caravela
1981-…: Professor Catedrático, Faculdade de Economia da Universidade

Nova de Lisboa

Experiência profissional anterior

2005-07: Membro da Comissão de Investimentos da PT Previsão
2003-07: Membro da Comissão de Remunerações da Sonae SGPS, S.A.
2002-06: Administrador não-executivo e presidente da Comissão de

Auditoria da EDP – Electricidade de Portugal, S.A.
1999-02: Director da Faculdade de Economia, Universidade Nova de

Lisboa
1994-03: Vogal da Comissão Directiva, Fundo de Garantia de Depósitos 
1990-96: Director do MBA, Faculdade de Economia, Universidade Nova de

Lisboa
1987-89: Professor Visitante, Bentley College
1986-89: Professor Convidado, ISEE
1985-95: Professor Associado, Faculdade de Economia da Universidade

Nova de Lisboa
1981-86: Membro do Conselho Directivo, Faculdade de Economia,

Universidade Nova de Lisboa
1981-85: Professor Auxiliar, Faculdade de Economia da Universidade Nova

de Lisboa
1978-81: Teaching Fellow, Kent State University

Data de nascimento 10 de Outubro de 1933

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 23 de Abril de 2008

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2010

Acções e opções detidas 0 acções
em 31 Dez. 09 0 opções

Formação académica

1960: Licenciatura em Economia pela Universidade Economia do Porto
1952: Curso de Contabilidade, Instituto Comercial Porto
1948: Curso Geral do Comércio, Colégio Universal, Porto

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

2007-…: Presidente do Conselho Fiscal da COSEC – Companhia de
Seguros de Créditos, S.A.

2000-…: Administrador não-executivo da Finangeste – Empresa Financeira
de Gestão e Desenvolvimento, S.A.

Experiência profissional anterior

2007-2008 (31 Março): Presidente do Conselho Fiscal da BPI Vida –
Companhia de Seguros de Vida, S.A.

2000-2008 (31 Março): Administrador não-executivo da Fernando &
Irmãos, SGPS, S.A.

1993-97: Membro Conselho de Gestão da Caixa Central de Crédito Agrícola
Mútuo

1986-92: Presidente da Direcção do Fundo de Garantia do Crédito Agrícola
Mútuo

1976-92: Administrador Banco de Portugal
1961-64: Professor Assistente na Faculdade de Economia do Porto
1957-75: Funcionário, técnico, auditor e director no Banco Português do

Atlântico
1952-53: Funcionário do Banco Espírito Santo

Jorge de Figueiredo Dias

Data de nascimento 30 de Setembro de 1937

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 21 de Abril de 1999

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2010

Acções e opções detidas 0 acções
em 31 Dez. 09 0 opções

Formação académica

1959: Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra
1970: Doutoramento em Direito (Ciências Jurídicas) pela Faculdade de

Direito da Universidade de Coimbra
1977: Professor Catedrático

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Não exerce outros cargos sociais em sociedades

Outros cargos

Membro do Conselho Directivo da Fundação Luso-Americana para o
Desenvolvimento

Experiência profissional anterior

1991-05: Vice-Presidente da SIC (Société Internationale de Criminologie)
1990-01: Presidente da FIPP (Fondation Internationale Pénale et

Pénitentiaire)
1996-02: Vice-Presidente da SIDS (Société Internationale de Défense Sociale)
1996-00: Presidente da Assembleia Geral da Caixa Geral de Depósitos
1991-96: Membro da SIDS (Société Internationale de Défense Sociale)
1986-91: Membro da SIC (Société Internationale de Criminologie)
1984-04: Membro do Conselho Directivo da AIDP (Association

Internationale de Droit Pénal)
1982-86: Membro do Conselho de Estado
1979-83: Membro da Comissão Constitucional 
1978-90: Membro da FIPP (Fondation Internationale Pénale et Pénitentiaire)
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data de nascimento 22 de Maio de 1941

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 6 de Outubro de 1981

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2010

Acções e opções detidas 805 399 acções
em 31 Dez. 09 0 opções

Formação académica

1985: Stanford Executive Program, Stanford University
1963: Licenciatura em Direito, Universidade de Coimbra

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Administrador não-executivo da Jerónimo Martins SGPS, S.A. 
Administrador não-executivo da SINDCOM – Sociedade de Investimento na
Indústria e Comércio, SGPS, S.A. 
Administrador não-executivo da Partex Oil & Gas (Holdings) Corporation

Outros cargos

Administrador não-executivo da Fundação Calouste Gulbenkian
Presidente do Conselho Geral da Universidade de Coimbra
Membro do Conselho Nacional do Mercado de Valores Mobiliários

Experiência profissional anterior

1981-04: Presidente Executivo do SPI / BPI
1997-04: Membro da Direcção da Associação Portuguesa de Bancos
1977-78: Vice-Governador do Banco de Portugal
1975-76: Secretário de Estado do Tesouro
1968-75: Membro da Alta Direcção do Banco Português do Atlântico
1963-67: Assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra,

nas cadeiras de Finanças Públicas e Economia Política

Artur Santos Silva (Presidente)

Data de nascimento 26 de Abril de 1952

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 22 de Março de 1985

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2010

Acções e opções detidas 1 848 597 acções
em 31 Dez. 09 0 opções

Formação académica

1969-74: Frequência do Curso de Gestão de Empresas no Instituto
Superior de Economia de Lisboa

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em sociedades
do Grupo BPI

Presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Investimento
Presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola
Presidente do Conselho de Administração da BPI Gestão de Activos –
Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da BPI Pensões – Sociedade
Gestora de Fundos de Pensões, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da BPI Vida – Companhia de
Seguros de Vida, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da BPI Madeira, SGPS,
Unipessoal, S.A. 
Presidente do Conselho de Administração da BPI Global Investment Fund
Management Company, S.A.
Administrador da BPI Capital Finance Limited 
Administrador do Banco BPI Cayman, Ltd.

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Gerente da Viacer, Sociedade Gestora de Participações Sociais, Lda.
Gerente da Petrocer, SGPS, Lda.
Administrador não-executivo da Semapa – Sociedade de Investimento e
Gestão, SGPS, S.A.*

Outros cargos

Membro da Direcção da Associação Portuguesa de Bancos
Presidente do Conselho Geral da Universidade do Algarve
Membro do Conselho Consultivo do Instituto Superior Técnico

Experiência profissional anterior

1981-83: Chefe de Gabinete do Ministro das Finanças e do Plano
1979-80: Técnico no Secretariado para a Cooperação Económica Externa

do Ministério dos Negócios Estrangeiros (Relações com a EFTA,
OCDE e GATT)

1975-79: Membro da Delegação de Portugal junto da OCDE (Paris)
responsável pelos assuntos económicos e financeiros

1973-74: Responsável pela secção sobre mercados financeiros do
semanário Expresso

Fernando Ulrich (Vice-Presidente e Presidente da Comissão Executiva)

Data de nascimento 27 de Julho de 1931

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 25 de Março de 1993

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2010

Acções e opções detidas 360 658 acções
em 31 Dez. 09 0 opções

Formação académica

1955: Licenciatura em Direito, Universidade Clássica de Lisboa

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

No Brasil: 
Vice-Presidente do Conselho de Administração da Itaúsa-Investimentos
Itaú, S.A.

Em Portugal: 
Presidente do Conselho de Administração da Itaúsa Portugal, SGPS, S.A. 
Membro do Conselho de Gerência da IPI – Itaúsa Portugal Investimentos,
SGPS, Lda. 
Membro do Conselho de Gerência da Itaú Europa, SGPS, Lda. 
Membro do Conselho de Gerência da Itaúsa Europa – Investimentos, SGPS, Lda.

Experiência profissional anterior

1995-2008: Membro do Conselho de Administração do Banco Itaú e do
Banco Itaú Holding Financeira, S.A.

1990-94: Presidente da Directoria do Banco Itaú, S.A.
1975-90: Membro da Alta Direcção do Banco Itaú, S.A.
1970-75: Membro do Conselho de Administração do Banco Português do

Atlântico
1957-70: Membro da Alta Direcção do Banco Português do Atlântico
1989-92: Membro do Conselho para o Sistema Financeiro (a convite do

Governo de Portugal)
1972-75: Presidente do Grémio Nacional de Bancos e Casas Bancárias
1970-72: Vice-Presidente do Grémio Nacional dos Bancos e Casas

Bancárias

Carlos da Camara Pestana (Vice-Presidente)

* Cargo ao qual renunciou em Fevereiro de 2009.
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Data de nascimento 26 de Março de 1932

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 22 de Março de 1985

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2010

Acções e opções detidas 142 474 acções
em 31 Dez. 09 0 opções

Formação académica

1973: Executive Program, Insead – Fontainebleau
1956: Licenciatura em Finanças, ISCEF – Lisboa

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Vice-Presidente da Yura Internacional Holding, B.V.

Experiência profissional anterior

1990-93: Membro do Conselho Geral do BCI – Banco de Comércio e
Indústria, em representação do Banco BPI

1988-90: Vice-Presidente do Comité Européen des Assurances
1987-96: Presidente da Comissão de Seguros da Chambre de Commerce

International
1982-97: Presidente da Associação Portuguesa de Seguradores 
1979-82: Presidente do Instituto Nacional de Seguros
1976-79: Vice-Presidente do Instituto Nacional de Seguros
1976: Membro da Comissão Instaladora do Instituto Nacional de Seguros
1977-04: Presidente do Conselho Fiscal da EFACEC
1958-77: Administrador da EFACEC
1958-75: Director e Director-Geral da Companhia de Seguros Garantia, S.A.

Ruy Octávio Matos de Carvalho (Vice-Presidente)

Data de nascimento 30 de Dezembro de 1956

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 29 de Novembro de 1995

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2010

Acções e opções detidas 278 220 acções
em 31 Dez. 09 951 702 opções

Formação académica

1979: Licenciatura em Economia pelo Instituto Superior de Economia de
Lisboa

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em sociedades do
Grupo BPI

Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco Português de
Investimento, S.A. 
Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola
Vice-Presidente do Conselho de Administração do BCI (Moçambique)
Vogal do Conselho de Administração da Companhia de Seguros Allianz
Portugal, S.A.
Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Administrador da Zon Multimédia, S.A.

Experiência profissional anterior

1988-89: Director-Geral Adjunto da Sucursal em França do Banco
Português do Atlântico

1986-88: Técnico assessor do Departamento de Estrangeiro do Banco de
Portugal

1982-85: Director do Departamento de Estrangeiro do Instituto Emissor de
Macau

1981: Economista no IAPMEI
Até 1981: Técnico economista no Gabinete de Estudos e Planeamento do

Ministério da Indústria e Energia

António Domingues 

Data de nascimento 2 de Agosto de 1951

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 11 de Dezembro de 2002

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2010

Acções e opções detidas 354 418 acções
em 31 Dez. 09 639 262 opções

Formação académica

1974: Licenciatura em Finanças pelo Instituto Superior de Economia da
Universidade Técnica de Lisboa

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em sociedades do
Grupo BPI

Administrador da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.
Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Administrador da SIBS – Sociedade Interbancária de Serviços, S.A.

Experiência profissional anterior

1992-96: Administrador do Banco de Fomento e Exterior e do Banco 
Borges & Irmão

1992: Administrador da Companhia de Seguros Aliança UAP
1989-91: Administrador do Banco Pinto & Sotto Mayor
1984-89: Administrador da SEFIS e da Eurofinanceira, sociedades de

investimento do Grupo BFE
1981-89: Director dos serviços Financeiros e Mercado de Capitais do

Banco de Fomento e Exterior
1978-81: Técnico analista de projectos de investimento no Banco de

Fomento e Exterior
1975-82: Docente no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da

Empresa e no Instituto Superior de Contabilidade e Administração
de Lisboa

1967-78: Responsável financeiro e administrativo de um grupo de quatro
Empresas

António Farinha Morais 

Data de nascimento 22 de Maio de 1934

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 6 de Outubro de 1981

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2010

Acções e opções detidas 1 910 000 acções
em 31 Dez. 09 0 opções

Formação académica

1959: Licenciatura em Economia, Faculdade de Economia da Universidade 
do Porto

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Sócio-Gerente da Casa de Ardias – Sociedade Agrícola e Comercial, Lda.

Experiência profissional anterior

1998-08: Presidente do Conselho de Administração da ARCOtêxteis, S.A.
1998-08: Presidente do Conselho de Administração da ARCOfio – Fiação, S.A. 
1998-06: Vice-Presidente do Conselho de Administração da ARCOtinto –

Tinturaria, S.A. 
1995-06: Administrador da FÁBRICA DO ARCO – Recursos Energéticos, S.A.
1989-90: Presidente do Conselho Geral do BCI – Banco de Comércio e

Indústria, S.A. 
1985-88: Vogal do Conselho Geral do BCI – Banco de Comércio e 

Indústria, S.A.
1986-91: Membro do Conselho Geral da Sociedade Portuguesa de Capital

de Risco, S.A.
1959-63: Administrador da Sociedade Luso-Americana de Confecções, SARL

Outros cargos

Director da ATP – Associação Têxtil e do Vestuário de Portugal 
Director da Associação Portuguesa de Exportadores Têxteis

Alfredo Rezende de Almeida
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Data de nascimento 16 de Outubro de 1959

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 23 de Abril de 2008

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2010

Acções e opções detidas 0 acções
em 31 Dez. 09 0 opções

Formação académica

1982: Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra
1988: Mestrado em Ciência Jurídico Económicas pela Faculdade de Direito

da Universidade de Coimbra

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Administrador não-executivo da SonaeCom – Serviços e Telecomunicações 
Electrónicas, S.A.
Administrador não-executivo da Público – Comunicação Social, S.A.
Administrador não-executivo da Mota Engil, S.A.
Administrador não-executivo da Fábrica Têxtil Riopele, S.A.

Experiência profissional anterior
Sócio da “Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados –
Sociedade de Advogados”
Consultor do Conselho de Administração da SonaeCom, SGPS, S.A.
Membro da Direcção da Associação Comercial do Porto
Membro do Conselho Consultivo do Futebol Clube do Porto, SAD
2000-02: Administrador do Futebol Clube do Porto, SAD.
1988-94: Professor convidado do departamento de Direito da Universidade

Portucalense
1988-94: Professor do Curso de Estudos Europeus da Faculdade de Direito

da Universidade de Coimbra
1988: Colaborador da Comissão da Reforma Fiscal de 1988
1988-94: Assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
1986-91: Membro do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais
1985-…: Exercício de forma independente das funções de jusriconsulto nas

áreas do Direito Financeiro e Fiscal
1983-96: Deputado à Assembleia da República
1983-88: Assistente estagiário da Faculdade de Direito da Universidade de

Coimbra

António Lobo Xavier

Data de nascimento 29 de Abril de 1934

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 26 de Março de 1987

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2010

Acções e opções detidas 0 acções
em 31 Dez. 09 0 opções

Formação académica

1956: Diplomado em Engenharia, Instituto Superior de Engenharia do Porto

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Presidente do Conselho de Administração da Arsopi – Indústrias
Metalúrgicas Arlindo S. Pinho, S.A. 
Presidente do Conselho de Administração da Arsopi – Holding, SGPS, S.A. 
Presidente do Conselho de Administração da Arsopi – Thermal, S.A. 
Presidente do Conselho de Administração da A. P. Invest, SGPS, S.A. 
Presidente do Conselho de Administração da ROE, SGPS, S.A. 
Presidente do Conselho de Administração da Security, SGPS, S.A. 
Vice-Presidente do Conselho de Administração da Unicer – Bebidas de
Portugal, SGPS, S.A. 
Administrador da Pluridomus – Sociedade Imobiliária, S.A. 
Administrador da Pluricasas – Sociedade Imobiliária, S.A. 
Administrador da Pluridomus Turismo, S.A. 
Presidente do Conselho de Administração da Tecnocon – Tecnologia e
Sistemas de Controle, S.A. 
Gerente da Equitrade – Equipamentos e Tecnologia Industrial, Lda. 
Gerente da Viacer – Sociedade Gestora de Participações Sociais, Lda. 
Gerente da Petrocer – SGPS, Lda. 
Gerente da IPA – Imobiliária Pinhos & Antunes, Lda.

Experiência profissional anterior

2000-…: Presidente do Conselho de Administração da Arsopi, S.A.
1990-…: Presidente do Conselho de Administração da Arsopi-Holding, S.A.
1990-…: Administrador da Unicer, S.A.
1989-…: Presidente do Conselho de Gerência da Arsopi – Thermal e da

Tecnocon
1988-00: Administrador-Delegado da Arsopi, S.A.
1985-90: Vogal do Conselho Geral do BCI – Banco de Comércio e Indústria, S.A.
1969-88: Gerente da Arsopi, Lda.
1957-69: Gerente e Director Técnico e de Produção da Metalúrgica de Cambra

Gerente da Arsopi España, S.L.

Armando Costa Leite de Pinho 

(cont.)

Data de nascimento 12 de Setembro de 1952

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 20 de Abril de 2006

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2010

Acções e opções detidas 42 862 acções
em 31 Dez. 09 0 opções

Formação académica

2006: Stanford Executive Programme, University of Stanford, USA
1982: PhD em Management Sciences, University of Warwick, UK
1978: MSc em Man. Sci. and OR, University of Warwick, UK
1975: Licenciatura em Engenharia Mecânica, Universidade do Porto

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Presidente do Conselho de Administração das sociedades do Grupo BA Glass 
Presidente do Conselho de Administração da BA Glass I – Serviços de
Gestão e Investimentos, S.A. 
Presidente do Conselho de Administração da BA Vidro, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da BA Vidrio, S.A. (Espanha) 
Presidente do Conselho de Administração das sociedades do Grupo Ges Siemsa
Presidente do Conselho de Administração da Sortifandus, S.L.
Presidente do Conselho de Administração da Showstyl, S.L.
Presidente do Conselho de Administração da Global Energy Services Siemsa, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Siemsa Norte, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Siemsa Este, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Bar.Bar.Idade, SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Fim do Dia, SGPS, S.A.
Membro do Conselho de Supervisão da Jeronimo Martins Dystrybucja, S.A.

Experiência profissional anterior

2005-…: Membro do Advisory Board da 3i Spain
2003-05: Presidente da Comissão Executiva da Sonae Indústria, SGPS
1998-…: Presidente do Conselho de Administração da BA Vidro, S.A.
1988-98: Administrador de diversas empresas do Grupo Sonae
1987-88: Administrador da EDP, Electricidade de Portugal
1982-87: Professor Auxiliar da Faculdade de Engenharia da Universidade

do Porto

Carlos Moreira da Silva 

Data de nascimento 21 de Março de 1945

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 20 de Outubro de 2005

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2010

Acções e opções detidas 0 acções
em 31 Dez. 09 0 opções

Formação académica

1967: Licenciatura em Silvicultura pelo Instituto Superior de Agronomia
Pós-graduação em Gestão pela Universidade Nova de Lisboa

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Administrador da HVF – SGPS, S.A. 
Administrador da III – Investimentos Industriais e Imobiliários, S.A. 
Administrador da Corfi, S.A.

Experiência profissional anterior

1978-…: Director de Produção da Cotesi
…-2005: Administrador de Empresas do Grupo Violas
1989-05: Membro do Conselho de Administração da Unicer – Bebidas de

Portugal, SGPS, S.A.

Edgar Alves Ferreira
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Data de nascimento 3 de Fevereiro de 1946

Naturalidade Brasileira

Data da 1.ª designação 23 de Abril de 2008

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2010

Acções e opções detidas 0 acções
em 31 Dez. 09 0 opções

Formação académica

1968: Licenciatura em Engenharia Mecânica pela Universidade Mackenzie
1971: Pós-Graduação em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas – FGV

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

2005-…: Membro do Comité de Divulgação e Negociação: de Dezembro 84
a Abril 08 – Director Executivo; de Abril 05 a Abril 08 – Director
de Relações com Investidores; desde Agosto 08 – Membro dos
Comités de Políticas de Investimento e de Políticas Contábeis;
desde Abril de 2009 Director Vice-Presidente e Director de
Relações com Investidores da Itaúsa – Investimentos Itaú, S.A.

2003-…: Membro do Conselho de Administração; desde Junho de 2009 –
Membro dos Comités de Estratégia e de Nomeação e Governança
Corporativa; de Março de 2003 a Abril de 2009 – Membro do
Conselho Consultivo Internacional; de Maio de 2005 a Abril de
2009 – Membro do Comité de Divulgação e Negociação; de Maio
08 a Abril de 2009 – Membro dos Comités de Gestão de Riscos e
de Capital e de Políticas Contábeis; de Março 03 a Abril 08 –
Vice-Presidente Sénior do Itaú Unibanco Holding S.A.

Desde Abril de 2009: Director Presidente da Itaúsa Empreendimentos S.A.
Desde Abril de 2009: Director Presidente da Itaúsa Export S.A.
Desde Agosto 2009: Director Presidente e de Abril de 2009 a Agosto de

2009 Director Geral da Duratex S.A.
2003-…: Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú

BBA, S.A.
1987-…: Vice-Presidente Executivo e Membro do Conselho de

Administração do Instituto Itaú Cultural
1995-…: Director do Banco Itaú Europa Luxembourg, S.A.
1995-…: Administrador do Banco Itaú Europa, S.A.

Experiência profissional anterior

2006-08: Presidente Suplente da Itaú XL Seguros Corporativos, S.A.
2006-08: Membro do Conselho Deliberativo da Fundação ItauBank
2004-07: Director Presidente do Banco Itausaga, S.A.
2003-06: Director Presidente do Itaú BBA Holding, S.A.
2001-07: Director Presidente da Sisplan – Sistema de Processamento de

Dados Planejamento e Administração de Cartão de Crédito, Ltda.
2000-04: Vice-Presidente da Capitaliza Empresa de Capitalização, S.A.
1999-03: Director Gerente do Banco Francês de Brasileiro, S.A.
1998-04: Vice-Presidente do Conselho da Diretoria do Banco Bemge, S.A.

(Dezembro 01 a Agosto 04), Vice-Presidente do Conselho de
Administração de Setembro de 98 a Dezembro 03 

1998-07: Director Vice-Presidente do Banco Itaú Cartões, S.A.
1997-04: Administrador da BFB Rent Administração e Locação, S.A.
1997-05: Director Superintendente da Banerj Corretora de seguros e

Administração de Bens, S.A.
1996-08: Director da Itaú Vida e Previdência, S.A.
1995-96: Administrador do Banco Francês de Brasileiro, S.A.
1995-05: Director Presidente do Itaú Planejamento e Engenharia, Ltda.
1994-04: Director do Itaú Capitalização, S.A.
1992-07: Administrador do Itaú Gestão de Ativos, S.A.
1988-08: Director da Cia. Itaú de Capitalização
2007-Abril 08: Director Presidente do Banco Beg, S.A., Vice-Presidente

Sénior de Dezembro 01 a Abril 07 e Vice-Presidente do
Conselho de Administração de Dezembro 01 a Dezembro 03 

2006-Abril 08: Director Superintendente da Seg-Part S.A.
2006-Abril 08: Administrador e Membro do Comité de Divulgação e

Negociação do ItauBank Leasing, SA Arrendamento
Mercantil

2006-Maio 08: Presidente do Conselho Deliberativo do ItauBank –
Sociedade de Previdência Privada

2006-Abril 08: Director do Banco ItauBank, S.A.
2006-Maio 08: Director Vice-Presidente Administrativo e Financeiro da

Fundação Itaú Social, Membro da Comissão Executiva do
Programa Itaú Social de Abril 05 a Maio 08

2005-Abril 08: Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco
Itauleasing, S.A., Administrador de Abril 03 a Abril de 05,
director gerente de Dezembro 04 a Abril 03

Henri Penchas

2005-Abril 08: Director Presidente da Itaú Rent Administração e
Participações, S.A., Director de Setembro 97 a Abril 05,
Vice-Presidente do Conselho de Administração de Abril 00 a
Abril 05 

2005-Abril 08: Vice-Presidente do Conselho de Administração da BFB
Leasing, SA Arrendamento Mercantil, Administrador de Abril
97 a Abril 05 e Director desde Abril 00 

2005-Abril 08: Director Presidente da Fiat Administrador de Consórcios,
Ltda.

2005-Abril 08: Director Presidente da Investimentos Bemge, S.A.,
Vice-Presidente de Setembro 98 a Abril 05, Presidente do
Conselho de Administração desde Abril 00, Membro dos
Comités de Divulgação e Negociação desde Abril 06 – Abril
08

2005-Abril 08: Director Presidente da Itaú Administradora de Consórcios,
Ltda.

2005-Abril 08: Vice-Presidente do Conselho de Administração e Membro
do Comité de Divulgação e de Negociação da Itauseg
Participações, S.A.

2003-Abril 08: Director Vice-Presidente do Banco Itaucard, S.A., Director
de Dezembro 99 a Janeiro 03

2003-Abril 08: Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco
Fiat, S.A.

2003-Abril 08: Director Presidente da Fináustria Arrendamento Mercantil,
S.A.

2003-Abril 08: Director Presidente da Fináustria Assessoria, Administração,
Serviços de Crédito e Participações, S.A.

2003-Maio 08: Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Itaubanco
2003-Abril 08: Director da Garnet Corporation
2003-Abril 08: Director do Itaú BBA Participações, S.A.
2003-Março 08: Vice-Presidente Sénior da Itauinv Brasil Participações,

Ltda.
2003-Abril 08: Director da Spinel Corporation
2003-Abril 08: Director da Tanzanite Corporation
2003-Abril 08: Director da Zircon Corporation
2002-Abril 08: Administrador Agate, SARL
2001-Abril 08: Vice-Presidente Sénior da ITB Holding Brasil Participações,

Ltda.
2001-Abril 08: Director da Amesthyst Holding, Ltd.
2001-Maio 08: Membro do Conselho de Gerência da Itaúsa Europa –

Investimentos, SGPS, Lda.
2001-Abril 08: Director da Topaz Holding, Ltd.
2000-Abril 08: Director Presidente da Banestado Participações,

Administração e Serviços, Ltda.
2000-Abril 08: Vice-Presidente Sénior do Banco Banestado, S.A.,

Vice-Presidente do Conselho de Administração de Outubro
de 2000 a Dezembro de 2003

1998-Abril 08: Presidente do Conselho de Administração, Administrador de
Abril de 91 a Abril de 98 da Itautec Componentes da
Amazónia, S.A. – Itaucam

1997-Abril 08: Vice-Presidente Sénior do Banco Itaú, S.A., Administrador
de Abril 07 a Março 03, Vice-Presidente executivo entre
Abril 03 e Março 97, Director Executivo de 88 a 93
responsável pela área de Controlo Económico 

1997-Abril 08: Vice-Presidente do Banco Banerj, S.A. e Vice-Presidente do
Conselho de Administração até 2003

1997-Abril 08: Director do Itaucorp, S.A.
1995-Março 08: Director Gerente da Intrag Distribuição de Títulos e Valores

Mobiliários, Ltda.
1991-Abril 08: Director Presidente da Intrag Part Administração e

Participações, Ltda.
1981-Abril 08: Director Gerente da Itaúsa Export, S.A. 
2007-Outubro 08: Administrador do Banco Itaú Europa Internacional
2000-Abril 08: Director Presidente da Banestado Leasing, S.A.

Arrendamento mercantil
2005-Abril 08: Membro do Conselho Deliberativo da Caixa de Previdência

dos Funcionários do Banco Beg
2005-Maio 08: Presidente do Conselho Deliberativo da Funbep – Fundo de

Pensões Multipatrocinado
2005-Maio 08: Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação

Bemgeprev
2006-Abril 08: Director Presidente da Gralha Azul Participações, Ltda.
1993-Abril 08: Director do Itau Bank, Ltd.
2007-Maio 08: Presidente Suplente do Conselho Deliberativo do Itaú Fundo

Multipatrocinado
2005-Abril 08: Administrador do Itaú Lam Asset Management, S.A.
2007-Abril 08: Director do Itaubank Asset Management, Ltd.

(cont.)



Relatório sobre o Governo do Grupo BPI  337

Data de nascimento 10 de Agosto de 1953

Naturalidade Alemã

Data da 1.ª designação 21 de Abril de 2004

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2010

Acções e opções detidas 0 acções
em 31 Dez. 09 0 opções

Formação académica

1982: Doutoramento (PhD) em Ciências Políticas
1974-79: Licenciatura Kaufmann em Administração Empresarial,

Universidade Ludwig-Maximilians (Munique)

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Presidente do Conselho de Administração do Dresdner Bank AG
Membro do Conselho de Administração do Banco Popular Español
Membro do Conselho de Administração da E.ON Ruhrgas AG
Membro do Conselho de Administração da Lufthansa AG
Membro do Conselho de Administração do DEPFA Plc, Dublin / Ireland

Experiência profissional anterior

Assistente na Universidade de Munique
Jornalista do “Frankfurter Allgemeine Zeitung and Handelsblatt”
2003-2009: Presidente da Comissão Executiva do Dresdner Bank AG
2003-2009: Membro do Conselho de Administração da Allianz SE
1999-2002: Responsável pelos Clientes (Empresas e Particulares) e

Membro da Comissão Executiva do Grupo Deutsche Bank
Group

1999-2003: Spokesman da Comissão Executiva do Deutsche 24 AG

Herbert Walter

Data de nascimento 8 de Julho de 1965

Naturalidade Espanhola

Data da 1.ª designação 22 de Abril de 2009

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2010

Acções e opções detidas 0 acções
em 31 Dez. 09 0 opções

Formação académica

The Wharton School, University of Pennsylvania MBA, Major in Finance
C.U.N.E.F. Universidade Complutense de Madrid
Licenciado em Ciências Económicas e Empresariais

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona – “la Caixa”
Vice-Presidente Executivo, Banca Internacional

Experiência profissional anterior

Goldman Sachs International – Administrador Executivo, Banca de Investimento
Salomon Brothers International – Administrador, Banca de Investimento
S.G. Warburg & Co. – Associate, Banca de Investimento
Salomon Brothers International – Analista Financeiro, Banca de Investimento

Ignacio Alvarez-Rendueles

Data de nascimento 10 de Julho de 1942

Naturalidade Espanhola

Data da 1.ª designação 27 de Março de 1996

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2010

Acções e opções detidas 0 acções
em 31 Dez. 09 0 opções

Formação académica

Licenciatura em “Alta Dirección”, IESE
Doutoramento (PhD) em Economia
Membro da “Real Academia de Ciências Económicas y Financieras” e da
Real Academia de Doctors
Detentor do ISMP em “Business Administration”, Harvard University

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Presidente da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “la Caixa”. 
Presidente da Criteria CaixaCorp, S.A.
Vice-Presidente da Abertis Infraestructuras, S.A. 
Vice-Presidente da Telefónica, S.A. 
Vice-Presidente da Confederación Española de Cajas de Ahorros – CECA
Vice-Presidente segundo de Repsol-YPF, S.A.
Membro do Conselho do Grupo Financiero Inbursa
Membro do Conselho não-executivo da The Bank of East Asia, Limited
Membro do Conselho da Hisusa-Holding de Infraestructuras y Servicios
Urbanos, S.A. (em representação da Criteria CaixaCorp)

Experiência profissional anterior

1999-07: Director-Geral da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “la
Caixa”

1991: Director-Geral Adjunto Executivo da Caja de Ahorros y Pensiones de
Barcelona “la Caixa”

1984: Director-Geral Adjunto da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona
“la Caixa”

1982: Subdirector-Geral da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “la Caixa” 
1978: Director-Geral do Banco Unión, S.A.
1974: Administrador e Director-Geral da Banca Jover
1973: Director de Recursos Humanos do Banca Riva Y Garcia
1969: Director-Geral do Banco Assunción, Paraguay
1964: Director de Investimento do Banco Atlântico

Isidro Fainé Casas

Data de nascimento 29 de Novembro de 1955

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 21 de Abril de 1999

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2010

Acções e opções detidas 66 075 acções
em 31 Dez. 09 860 963 opções

Formação académica

1978: Licenciatura em Economia pelo Instituto Superior de Ciências do
Trabalho e da Empresa

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em sociedades do
Grupo BPI

Administrador do Banco de Fomento Angola
Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.

Outros cargos

Membro do Conselho de Fundadores da Casa da Música
Membro do Conselho de Curadores do Lisbon MBA

Experiência profissional anterior

1986-96: Consultor da Casa Civil do Presidente da República para os
Assuntos Europeus

1983-85: Chefe do Gabinete do Ministro das Finanças e do Plano; membro
permanente da delegação ministerial portuguesa nas negociações
para a adesão de Portugal às Comunidades Europeias

1982-83: Membro do gabinete de consultores Jalles & Vasconcelos Porto;
correspondente do Expresso, da RTP e da Deutsche Welle em
Bruxelas

1980-82: Chefe da delegação da ANOP em Bruxelas
1979-80: Editor do suplemento de economia do Diário de Notícias
1975-80: Jornalista profissional do Diário de Notícias

José Pena do Amaral
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Data de nascimento 10 de Março de 1953

Naturalidade Espanhola

Data da 1.ª designação 23 de Abril de 2008

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2010

Acções e opções detidas 0 acções
em 31 Dez. 09 0 opções

Formação académica

Advogado – Economista pela Universidad de Deusto
Master of Laws pela London School of Economics and Political Sciences 

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Director-Geral do “la Caixa”
Vice-Presidente da Criteria CaixaCorp, S.A.
Vice-Presidente da “Fundácion la Caixa”
Administrador de Segur Caixaholding, S.A. 
Administrador da Gás Natural
Membro da Comissão Executiva da Gas Natural
Administrador da Repsol YPF
Membro da Comissão de Nomeações e Remunerações da Repsol YPF
Membro da Comissão de Estratégia, Investimentos e Responsabilidade
Social da Repsol YPF
Administrador do Grupo Financiero Inbursa
Administrador do Erste Group Bank, AG
Membro da Comissão de Estratégia da Erste Group Bank, AG

Outros cargos

Membro do Conselho de Governo da Universidad de Deusto
Membro do Conselho de Administração da Deusto Business School
Patrono da “Fundación Frederico Garcia Lorca”
Membro do Conselho de Reitores da APD
Membro da Junta Directiva do “Circulo Ecuestre”
Patrono da “Fundación Consejo Espana-Estados Unidos”
Membro do “Grupo Económico del foro Espana-China”
Vice-Presidente da “Fundación Consejo España-India”
Secretário da “Federació Catalana de Caixes d’Estalvis”

Experiência profissional anterior

2002: Conselheiro Delegado do Banco Sabadell 
1999-02: Director-Geral de “empresas y corporativas” do Santander Central

Hispano 
1994-98: Director-Geral da banca comercial do Banco Central Hispano e

membro da Comissão Directiva
1992-94: Director Territorial de Cataluna do Banco Central Hispano
1980-91: Director Internacional do Banco Hispano Americano
1978-80: Director de programas no “Ministério para las Relaciones com las

Comunidades Europeas”

Juan Maria Nin Génova

Data de nascimento 9 de Fevereiro de 1953

Naturalidade Alemã

Data da 1.ª designação 21 de Abril de 1999

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2010

Acções e opções detidas 0 acções
em 31 Dez. 09 0 opções

Formação académica

Licenciatura em Direito, Universidade de Hamburgo

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Presidente da Comissão Executiva da Mondial Assistance Group 
Administrador da Allianz Turquia

Experiência profissional anterior

2007-09: Chairman do Departamento da Allianz4Good da Allianz SE Munich
2006: Presidente da Comissão Executiva da Mondial Assistance Group
1998-05: Vice-Presidente Executivo do Departamento Europeu da Allianz AG
1995-97: Responsável pelo Departamento de Assuntos Governamentais da

Allianz AG, Bruxelas
1994: Responsável pelo Gabinete do CEO da Allianz Versicherungs – AG
1991-93: Administrador Delegado da Allianz Industrial, S.A. (Espanha)
1987-91: Membro da Comissão Executiva da Allianz Ultramar (Brasil)
1985-86: Director do Departamento Industrial da Allianz Versicherungs –

AG, Hamburgo
1982-84: Assistente de Corretagem de Seguros

Klaus Dührkop

Data de nascimento 25 de Fevereiro de 1957

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 26 de Abril de 2001

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2010

Acções e opções detidas 445 798 acções
em 31 Dez. 09 1 075 784 opções

Formação académica

1982: MBA, curso de pós-graduação em Gestão de Empresas da
Universidade Nova de Lisboa em colaboração com a Wharton School
(Universidade da Pennsylvania)

1980: Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da
Universidade do Porto

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em sociedades
do Grupo BPI

Vogal do Conselho de Administração do Banco Português de Investimento, S.A.
Presidente da Comissão Executiva do Conselho de Administração do Banco
Português de Investimento
Presidente do Conselho de Administração da Inter-Risco – Sociedade de
Capital de Risco, S.A. 
Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.

Experiência profissional anterior

1980-89: Docente na Faculdade de Economia da Universidade do Porto
1981-83: Adjunto do director do Centro de Investigação Operacional da

Armada

Manuel Ferreira da Silva
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Data de nascimento 2 de Junho de 1957

Naturalidade Espanhola

Data da 1.ª designação 3 de Fevereiro de 2005

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2010

Acções e opções detidas 0 acções
em 31 Dez. 09 0 opções

Formação académica

1974-1979: “Carrera” de Ciências Empresariais e Mestrado em
Administração e Direcção Empresarial pela Escuela Superior
de Administración y Direccion de Empresas (ESADE)

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Director Geral Adjunto Executivo da Caja de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona “la Caixa” 
Conselheiro da Abertis Infraestruturas S.A. 
Presidente Executivo de Caixa Capital Risc, S.G.E.C.R., S.A.
Administrador de Central de Serveis Ciències, S.L., en representação de “la
Caixa” 

Experiência profissional anterior

2005-2007: Director Executivo da Caja de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona “la Caixa”

2001-2007: Director-Geral da Caixa Holding, S.A.
1995-2000: Administrador Delegado do Banco Herrero
1996-2000: Administrador da Hidroeléctrica del Cantábrico 

Marcelino Armenter Vidal 

Data de nascimento 2 de Julho de 1952

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 27 de Setembro de 2000

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2010

Acções e opções detidas 434 396 acções
em 31 Dez. 09 242 790 opções

Formação académica

1974: Licenciatura em Finanças pelo Instituto Superior de Economia da
Universidade Técnica de Lisboa

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Administradora da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.

Outros cargos

Administradora não-executiva da CVP – Sociedade de Gestão Hospitalar, S.A.
Administradora não-executiva da Cosec, S.A.

Experiência profissional anterior

1984-85: Membro do Conselho de Administração do Fonds de 
Réétablissement du Conseil de L'Europe

1978-85: Directora dos Serviços Financeiros da Direcção-Geral do Tesouro
do Ministério das Finanças

1977: Directora Administrativa e Financeira da Assembleia da República
1976-77: Ministério das Finanças – Direcção-Geral do Tesouro
1974-76: Docente no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da

Empresa
1974-76: Responsável pelo Departamento de Finanças Locais do Ministério

de Administração Interna

Maria Celeste Hagatong

Data de nascimento 16 de Novembro de 1972

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 22 de Abril 2009

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2010

Acções e opções detidas 0 acções
em 31 Dez. 09 0 opções

Formação académica

Licenciatura em Economia, Faculdade de Economia do Porto, 
Frequência da parte lectiva do Mestrado em Ciências Empresariais com
especialização em Finanças, Faculdade de Economia do Porto

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Presidente do Conselho de Administração da Santoro, Financial Holding,
SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Santoro Finance, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Fidequity – Serviços de Gestão, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Socip – Sociedade de Investimentos
e Participações, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Exem Energy, B.V.
Vogal do Conselho de Administração da Exem Oil & Gás, B.V.
Vogal do Conselho de Administração da Esperaza Holding, B.V.
Vogal do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola, S.A. 
Vogal do Conselho de Administração da Nova Cimangola, S.A. 
Vogal do Conselho de Administração da AOE – Angola Entertainment, S.A.

Experiência profissional anterior

Director Administrativo e Financeiro e vogal do Conselho de Administração
das seguintes empresas do Grupo Américo Amorim:
II – Investimentos Ibéricos, SGPS, S.A.
Amorim Projectos, SGPS, S.A.
Amorim Imobiliária, SGPS, S.A.
Membro do Comité de Investimentos da Finpro, SGPS, S.A.
Membro da Mesa da Assembleia Geral das sociedades:
Amorim Holding II, SGPS, S.A.
Amorim Holding Financeira, SGPS, S.A.

Mário Leite da Silva

Data de nascimento 3 de Março de 1966

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 3 de Março de 2004

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2010

Acções e opções detidas 430 908 acções
em 31 Dez. 09 718 332 opções

Formação académica

2001: Stanford Executive Program
1989: Licenciatura em Gestão de Empresas pela Universidade Católica

Portuguesa

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em sociedades do
Grupo BPI

Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.

Experiência profissional anterior

1984-88: Direcção Informática da Soporcel – Sociedade Portuguesa de
Celulose

Pedro Barreto
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Data de nascimento 13 de Outubro de 1954

Naturalidade Brasileira

Data da 1.ª designação 24 de Março de 1994

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2010

Acções e opções detidas 0 acções
em 31 Dez. 09 0 opções

Formação académica

1979: Master of Science – Enginneering Management, Stanford University
1977: Licenciatura em Engenharia de Produção, Escola Politécnica da

Universidade de São Paulo (Brasil)

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

No Brasil: 
Vice-Presidente do Conselho de Administração, Director Presidente; Membro
do Comité de Gestão de Riscos e de Capital; Membro dos Comités de
Estratégia e de Pessoas do Itaú Unibanco Holding S.A.
Director-Presidente e Director-Geral do Itaú Unibanco S.A.
Director Vice-Presidente Executivo e Presidente do Comité de Políticas
Contábeis da Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Itauseg Participações, S.A. 
Presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú BBA, S.A. 
Presidente do Unibanco – União de Bancos Brasileiros, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Itaú XL Seguros Corporativos, S.A. 
Membro do Conselho de Administração do Instituto Itaú Cultural 
Director-Presidente da Cia Itaú de Capitalização e da Itaú Seguros, S.A. 
Director do Itaú BBA Participações, S.A. 
Director da Itaucorp S.A. 
Presidente da Comissão Executiva do Programa Itaú Social e Membro do
Conselho Curador da Fundação Itaú Social
Director Gerente do Três “B” Empreendimentos e Participações, S.A. 
Vice Presidente do Conselho de Administração da IUPAR – Itaú Unibanco
Participações, S.A.

Em Portugal: 
Membro do Conselho de Gerência da Itaúsa Europa – Investimentos, SGPS, Lda.
Membro do Conselho de Administração da Itaúsa Portugal, SGPS, S.A. 
Membro do Conselho de Gerência da Itaú Europa, SGPS, Lda. 
Membro do Conselho de Gerência da IPI – Itaúsa Portugal Investimentos,
SGPS, Lda. 

Nas Ilhas Cayman:
Membro do Conselho de Administração do Itaú Bank Ltd.
Administrador do BIE – Bank and Trust Ltd.
Membro do Conselho de Administração da ITB – Holding Ltd.

Nos Estados Unidos da América: 
Vice-Presidente do “Institute of International Finance”
Membro do “International Advisory Committee of The Federal Reserve Bank
of New York” 
Membro do “Board of International Monetary Conference”
Membro do “International Advisory Committee of New York Stock 
Exchange, – NYSE”

Roberto Egydio Setúbal 

Experiência profissional anterior

2003-2008: Presidente do Conselho de Administração e 
Director-Presidente do Banco Fiat S.A. 

1995-2008: Presidente do Conselho de Administração da BFB Leasing S.A.
– Arrendamento Mercantil 

2006-2008: Presidente do Conselho de Administração da ItauBank
Leasing, S.A. – Arrendamento Mercantil 

2006-2008: Director-Presidente do Banco ItaúBank, S.A. 
2001-2008: Director-Presidente e Director-Geral da Itauinv Brasil

Participações, Ltda.
2003-2008: Director-Presidente e Director Geral da ITB Holding Brasil

Participações, Ltda.
2003-2008: Director-Presidente do Banco Fiat, S.A.
1994-2008: Presidente do Conselho de Administração e Director-

Presidente do Banco Itauleasing S.A.
1998-2007: Presidente do Conselho de Administração da Investimentos

Bemge S.A.
1998-2007: Presidente do Conselho de Administração da Itaú Gestão de

Activos S.A.
1997-2008: Director-Presidente do Banco Banerj S.A.
2000-2008: Director-Presidente do Banco Banestado S.A.
2001-2008: Director-Presidente do Banco Beg S.A.
2003-2008: Director-Presidente do Banco Itaucred Financiamentos S.A.
1998-2008: Director-Presidente do Banco Itaucard S.A.
Até 2008: Presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú Europa S.A.
2005-2007: Director-Presidente do Banco Itaú Cartões, S.A.
2001-2008: Director da Amethyst Holding Ltd.
2001-2008: Director da Topaz Holding Ltd.
Até 2008: Presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú Buen

Ayre, S.A. 
1995-2008: Administrador do Banco Itaú Europa Luxembourg, S.A. 
1997-2000: Presidente da Federação Nacional de Bancos – FEBRABAN
1990-1994: Director-Geral Executivo do Banco Itaú S.A.
1986-1990: Director Executivo da Área Grande de São Paulo do Banco Itaú

S.A.
1984-1986: Gerente Geral do Banco Itaú S.A.
1986: Director Técnico do Banco Itaú S.A.
1983-1984: Assessor do Citibank (N.Y. – USA)

Data de nascimento 4 de Março de 1944

Naturalidade Norueguesa

Data da 1.ª designação 26 de Março de 1987

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2010

Acções e opções detidas 10 132 acções
em 31 Dez. 09 0 opções

Formação académica

1969: Escola Superior de Comércio, Oslo

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Presidente do Conselho Geral da Auto-Sueco, Lda. 
Presidente do Conselho de Administração da Norbase, SGPS, S.A. 
Presidente do Conselho de Administração da Auto-Sueco (Angola), SARL 
Presidente do Conselho de Administração da Vellar, SGPS, S.A.
Membro do Conselho de Gerência da Auto Sueco (Coimbra)

Tomaz Jervell

(cont.)
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SIGLAS

Instituições, entidades

BCE Banco Central Europeu
BdP Banco de Portugal
BIS Bank of International Settlements
BNA Banco Nacional de Angola (banco central)
CE Comissão Europeia
CMVM Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
CVM Central de Valores Mobiliários
OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

Económico
SIBS Sociedade Interbancária de Serviços

Financeiras

ATM Activo total médio
EPS Earnings per share (lucro líquido por acção)
PBV Price book value (cotação da acção como múltiplo da

situação líquida por acção)
PCF Price cash flow (cotação da acção como múltiplo do cash

flow por acção)
PER Price earnings ratio (cotação da acção como múltiplo do

lucro líquido por acção)
ROA Return on Assets (rendibilidade do activo)
ROE Return on Equity (rendibilidade do capital próprio)
ROI Return on Investment (rendibilidade do investimento)
VaR Value at Risk (valor em risco)

Índices de acções

Dow Jones Índice de acções (EUA)
Ibex-35 Índice de acções (Espanha)
PSI-20 Índice de acções (Portugal)
S&P 500 Índice de acções (EUA)

Várias

ACTV Acordo Colectivo de Trabalho Vertical
AG Assembleia Geral
BT Bilhetes do Tesouro
AGA Assembleia Geral de Accionistas
CA Conselho de Administração
CECA Comissão Executiva do Conselho de Administração
EMTN Euro Medium Term Note
IAS International Accounting Standards (Normas Internacionais

de Contabilidade)
IFRS International Financial Reporting Standards
IRC Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas
NCA Normas de Contabilidade Ajustadas
NR Not rated (sem rating)
OT Obrigações do Tesouro de taxa fixa
OTC over-the-counter (mercado de balcão)
PCSB Plano de Contas para o Sistema Bancário
PIB Produto Interno Bruto
PME Pequenas e Médias Empresas
PPA Plano Poupança Acções
PPR Plano Poupança Reforma
PPR/E Plano Poupança Reforma/Educação
RVA Remuneração Variável em Acções
SARL Sociedade Anónima de Responsabilidade Limitada
S.A. Sociedade Anónima
SGPS Sociedade Gestora de Participações Sociais
SROC Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
S&P Standard & Poor’s
TBC Títulos do Banco Central (Angola)

CONCEITOS

Entidades do Grupo BPI – algumas designações adoptadas

“Grupo BPI” / “BPI”, se o contexto o permitir:

Grupo financeiro com a configuração definida nas páginas 11, 12, 13, 134 e 135.

“Banco BPI” / “Banco BPI, S.A.” / “o Banco”, “o Banco Comercial”, 
se o contexto o permitir:

Entidade de topo do Grupo e responsável pela condução do negócio de Banca 
Comercial; cotado em bolsa.

“Banco Português de Investimento” / “Banco Português de Investimento, S.A.” / 
/ “BPI” / “BPI-BI” ou o “Banco de Investimento”, se o contexto o permitir:

Banco de investimento do Grupo.

“Banco de Fomento, SARL” / “Banco de Fomento Angola” / “BFA”
Banco de direito angolano, desenvolve negócio de banca comercial do Grupo
BPI em Angola.

“BCI” / “Banco Comercial e de Investimentos”:
Banco de comercial de direito moçambicano, no qual o BPI detém uma
participação de 30%. Os restantes 70% são detidos pela Caixa Geral de
Depósitos e por um grupo de investidores moçambicanos.

“BPI SGPS” / “BPI – SGPS, S.A.”:
Entidade que até 20 de Dezembro de 2002 encabeçava o Grupo BPI,
desempenhando funções de holding e de comando estratégico. Em 21 de
Dezembro incorporou o Banco BPI, adoptou o objecto social de um banco
comercial e a designação da instituição incorporada – Banco BPI. 
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ABREVIATURAS

Moedas
AKZ Kuanza angolano
CAD Dólar canadiano
CHF Franco suíço
CZK Coroa checa
EUR Euro
GBP Libra esterlina (Reino Unido)
JPY Iene japonês
MZM Metical moçambicano
USD Dólar americano

Unidades
€ euro 
103 milhares 
106 milhões 
Bi.€ biliões de euros 
m.€, m. euros milhares de euros 
m.M.€ mil milhões de euros 
M.€, M. euros milhões de euros 
p.b. pontos base
p.p. pontos percentuais 
US$ dólares norte-americanos
M.US$ milhões de dólares 

norte-americanos
M.AKZ milhões de kuanzas
m.M.AKZ mil milhões de kuanzas

Sinais convencionais
. ponto decimal
% percentagem 
n.a. não aplicável
n.d. não disponível
-, nr irrelevante 
< menor que 
> maior que 
Δ variação 
≤≤ menor ou igual
≥≥ maior ou igual
0 nulo ou negligenciável 
1/2 um meio 
1/4 um quarto 

Meses
Jan. Janeiro
Fev. Fevereiro 
Mar. Março 
Abr. Abril 
Mai. Maio
Jun. Junho
Jul. Julho
Ago. Agosto
Set. Setembro
Out. Outubro
Nov. Novembro
Dez. Dezembro

Várias
E. Estimada
e.g. exempli gratia (por exemplo)
etc. et cetera 
Lda. limitada 
líq. líquido(a) 
m2 metro quadrado 
n.º número
neg. negativo 
Net Internet 
S.A. Sociedade Anónima 
s/ sem 
v. vide
vs. versus 

ESTRANGEIRISMOS

Broker corretor.

Cash flow fluxo financeiro gerado num período.

Compliance cumprimento, conformidade. 

Cross-selling estratégia de comercialização de produtos e serviços
financeiros a Clientes. 

Customer 

Relationship 

Management gestão da relação com os clientes.

Disaster recovery recuperação após incidentes.

Download transferência de dados (de um computador remoto).

e-learning ensino através da Internet.

Equity piece tranche de maior subordinação em operações de titularização
de créditos.

Expert system sistema pericial. 

Extranet área de uma intranet que está disponível para acesso externo
mediante autenticação de entrada.

Fed funds taxa de remuneração de fundos depositados por bancos
comerciais nos bancos da reserva federal americana. 

Funding recursos. 

Help desk centro de atendimento. 

Homebanking serviço bancário on-line através de Internet, telefone ou
televisão por cabo.

Innovation 
scoring sistema de avaliação da actividade das empresas no domínio

da inovação.

Intranet  rede interna.

Leasing aluguer de longa duração.

Long-short 

(negociação 

de acções) estratégia de negociação que combina posições longas com
posições curtas.

Monoline 

(seguradora) seguradora que garante o pagamento de juros e reembolso de
capital (serviço da dívida) de obrigações.

Off-shores subsidiárias com sede fora do território continental.

Online ligação em tempo real a um sistema informático.

Outlook perspectivas. 

Outsourcing por contraposição à produção própria, satisfação de
necessidades de produtos ou serviços por recursos a
terceiros, que podem ser fabricantes, distribuidores, agentes,
etc.

Outstanding montante em dívida. 

Performance rendimento, realização.

Private placement

(numa emissão) colocação privada de uma emissão.

Ranking classificação, registo, listagem (de pessoas ou instituições),
lista (que estabelece uma classificação), etc.

Rating classificação. V. glossário.

Research investigação, pesquisa, análise, estudo. 

Roadshows Programa de comunicação em diferentes pontos geográficos.

Site / Web site sítio na Internet. 

Stress test teste de comportamento em situações-limite. 

Top-down 

(análise de 

empresas) processo de análise que parte de uma abordagem global da
economia e sectores económicos, para chegar à avaliação
individual das empresas. 

Trader negociados, investidor.

Trading transacção. 

Trustee gestor (pessoa ou instituição).

Webcast difusão por Internet. 
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Glossário

Acção ordinária com direito a voto – título representativo de uma parcela
de capital da empresa emitente. Confere aos seus detentores, como
direitos principais, o direito a receber um dividendo, a participar e votar
nas Assembleias Gerais e a uma quota parte dos activos em situação
de liquidação.

Acção preferencial sem direito de voto – título representativo de uma
parcela do capital da empresa emitente. Confere aos seus detentores
prioridade no recebimento do dividendo (a uma taxa pré-definida) e na
liquidação de activos, face aos detentores de acções ordinárias. 

Acordo de recompra (reporte de títulos) – acordo entre duas partes,
associado a uma venda de títulos, segundo o qual o vendedor readquire os
títulos a um preço e numa data pré-fixados. Resulta numa cedência de
fundos normalmente de curto prazo e garantida por títulos, existindo
dessa forma uma taxa de juro implícita.

Antitakeover provisions – disposições estatutárias destinadas a impedir /
dificultar a concretização de aquisições consideradas hostis. 

Asset back securities (ABS) – emissões de dívida cujo rendimento e
reembolso é assegurado exclusivamente por um conjunto delimitado de
activos da empresa, diferente do que ocorre em termos genéricos na
emissão de obrigações, em que o bom serviço da dívida depende
globalmente da capacidade pagadora da empresa. Para a realização da
operação é criada uma empresa, designada por Veículo Especial (SPV –
Special Purpose Vehicle). À empresa SPV é alienado o activo subjacente,
e esta, para financiamento da aquisição desses activos, procede à
emissão de títulos utilizando os activos adquiridos como garantia. Este
processo é designado por titularização de activos.

São utilizados, como colaterais, uma grande variedade de activos, tais
como: crédito à habitação (Residential Mortgage Backed Securities –
RMBS), outro crédito a particulares e a empresas, empréstimos e
obrigações (Collateralized Debt Obligations – CDO), Diversified Payment
Rights (ver definição), entre outros.

Benchmark – valor de referência para o mercado, de aceitação
generalizada, utilizado na avaliação de títulos e na análise da
rendibilidade de investimentos.

Bilhete do Tesouro – título de dívida pública de curto prazo, emitido pelo
Tesouro, com prazo de vencimento inferior a um ano. É emitido a desconto
e reembolsado pelo valor nominal no vencimento.

Carry trade (currency) – estratégia de investimento que consiste em obter
recursos numa moeda com taxas de juro baixas, aplicando-os em activos
expressos noutra moeda que proporcionem um rendimento mais elevado.
Numa estratégia de carry-trade o investidor fica exposto ao risco de a
moeda em que realiza o investimento se depreciar relativamente à moeda
em que se financiou.

Cost-to-income – rácio utilizado com frequência para medir o nível de
eficiência na actividade corrente. Corresponde aos custos operacionais em
percentagem dos proveitos operacionais.

Diversified Payment Rights (DPR) – são emissões colateralizadas que têm
como originadores Bancos domiciliados em países de mercados emergentes,
com elevados volumes de trocas comerciais com o exterior, que utilizam os
fluxos financeiros associados à transacções internacionais para obterem
financiamento de longo prazo com uma notação de risco de crédito de nível
de investimento. O colateral corresponde a todas as ordens de pagamento,
actuais e futuras, remetidas por Bancos com elevada notação de risco de
crédito domiciliados em países de nível de investimento.

Dividend yield – indicador que mede o retorno obtido numa acção em
resultado da distribuição de lucros pela empresa. Corresponde ao
dividendo recebido em percentagem do preço da acção.

Economias (mercados) emergentes – mercados com elevado potencial de
crescimento evoluem rapidamente para níveis superiores de maturidade e
desenvolvimento. Localizam-se essencialmente na Ásia e América do Sul.

Euribor – média das taxas de juro de depósitos entre bancos fornecidas
por um painel de 57 dos maiores bancos da União Europeia. É calculada
e divulgada diariamente.

Factoring – serviço de cobrança, prestado por uma instituição financeira a
empresas fornecedoras de bens e / ou serviços que cedam créditos
comerciais de curto prazo sobre empresas Clientes. A este serviço pode
ainda estar associado os serviços de adiantamento e cobertura de risco,
consoante o que for contratado. 

Fair value – (justo valor) preço ao qual um activo ou serviço é
transaccionado, assumindo-se que comprador e vendedor actuam
racionalmente e têm um conhecimento razoável dos factos relevantes. 

Forward de divisas – contrato mediante o qual duas partes fixam uma taxa de
câmbio para uma determinada data futura e um certo montante de moeda.

Futuro – contrato estandardizado e negociado em bolsa no qual duas
partes fixam o preço de um activo para uma determinada data futura.

Gap por maturidade (liquidez) – diferencial entre o valor dos fluxos
financeiros de entrada (por captação de depósitos, emissões de dívida,
vencimento de créditos e de outras aplicações, entre outros) e os fluxos
financeiros de saída (concessão de crédito e outras aplicações,
reembolsos de depósitos e de dívida, entre outros) num mesmo horizonte
temporal predefinido. Uma das preocupações fundamentais na gestão de
fundos e aplicações numa instituição de crédito (em geral as aplicações
têm um prazo de vencimento superior ao das responsabilidades) é a
garantia da existência de fundos disponíveis, à medida que as
responsabilidades se tornam exigíveis.

Goodwill – corresponde, para efeitos de consolidação de uma
participação, à diferença entre o valor de aquisição dessa participação e o
valor contabilístico dos capitais próprios da empresa apropriados. 

Haircut – margem de segurança inicial aplicada a um activo financeiro
dado como garantia; depende do tipo de activo, do seu risco de mercado
e vida residual.

Incorporação de reservas – aumento de capital mediante conversão de
reservas. As novas acções são atribuídas gratuitamente aos Accionistas,
pelo que a empresa não obtém qualquer encaixe financeiro e nessa
medida o seu valor não se altera.

Indicador de sentimento económico (ESIN) – indicador divulgado pela
Comissão Europeia destinado a medir a evolução do nível de confiança na
economia. O indicador é construído tendo por base a resposta a inquéritos
mensais de opinião dirigidos a vários sectores económicos – industrial,
serviços, consumo, construção e comércio a retalho.

Inside trading – designa as transacções realizadas com valores mobiliários
de uma empresa com o objectivo de beneficiar do acesso privilegiado a
informação não pública dessa empresa, materialmente relevante na
formação dos preços de mercado. Insider trading é uma actividade ilegal.

Investment grade – designação atribuída a todos os emissores de
obrigações cuja notação de rating é igual ou superior a BBB ou Baa.

Mandated lead arranger / manager (em project finance) – entidade a
quem o promotor do projecto confere mandato para organizar, estruturar e
tomar firme o financiamento.

Obrigação convertível – obrigação que pode ser convertida num
determinado número de acções do emitente (ou de outra entidade neste
caso designam-se por exchangeable bonds), sob determinadas condições.

Obrigações hipotecárias – obrigações emitidas que estão garantidas por uma
carteira autónoma constituída por empréstimos hipotecários destinados à
habitação ou para fins comerciais situados num Estado membro da União
Europeia. Poderão também fazer parte dessa carteira, até 20% do valor da
mesma, outros activos de baixo risco e elevada liquidez.
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Obrigações sobre o sector público – obrigações emitidas por uma empresa
que estão garantidas por uma carteira autónoma constituída por créditos a
entidades do sector público (administrações centrais ou autoridades
regionais e locais) de um dos Estados membros da União Europeia e por
créditos com garantia expressa das mesmas entidades.

Obrigação subordinada (dívida de longo prazo) – título representativo de
empréstimo cujo reembolso, em caso de falência ou liquidação do
emitente, está dependente do prévio reembolso de todos os demais
credores não subordinados (ou determinados tipos de dívida).

Opção de compra (call-option) / opção de venda (put-option) – contrato
entre duas partes, mediante o qual o comprador adquire, através da
entrega de uma contrapartida monetária (designada por prémio), o direito
a comprar / vender à outra parte o activo de suporte durante um
determinado período futuro (período de exercício), ao preço fixado no
contrato (designado por preço de exercício). 

Designam-se por “opções americanas” as opções que podem ser exercidas
em qualquer momento do período de exercício e por “opções europeias” as
opções que são exercíveis apenas na data de vencimento.Findo o período
de exercício a opção extingue-se. O comprador de uma opção de compra
(/opção de venda) só tem interesse em exercê-la, desde que o preço de
mercado do activo subjacente seja superior (/inferior) ao preço de exercício.

Payout – percentagem do lucro do exercício que é distribuído por uma
empresa aos seus accionistas sob a forma de dividendos. 

Private Equity – forma de financiamento de empresas em início de
actividade, em fase de forte crescimento ou em processos de
reeestruturação, através da participação no seu capital, em regra com
perspectivas de posterior dispersão em mercado de capitais.

Produto estruturado capital seguro / risco limitado – títulos de dívida de taxa
variável cuja remuneração está indexada, na sua totalidade ou em parte, à
evolução do preço de acções ou índices de acções, taxas de juro ou preço
de mercadorias ou outros activos. Para o caso da evolução dos preços dos
activos que servem de indexante ser negativa, garantem na data de
vencimento o reembolso da totalidade do capital investido (capital seguro)
ou a limitação das perdas a um valor pré-determinado (risco limitado).

Project Finance – investimento cujo serviço de dívida é assegurado pelos
cash flows do próprio projecto; financiamento de projectos estruturados
deste modo.

Rácio de requisitos de fundos próprios / rácio de solvabilidade – (regras do
Banco de Portugal) relação entre o total dos fundos próprios e o total dos
activos e elementos extrapatrimoniais ponderados pelo respectivo grau de
risco (de crédito para a carteira de investimento e de mercado para a
carteira de negociação), devendo ser observado um valor mínimo de oito
por cento. Pretende assegurar um mínimo de fundos próprios que cubram
o total de perdas potenciais inerentes aos activos e posições em elementos
extrapatrimonias, garantindo a capacidade da instituição para satisfazer o
total das suas responsabilidades. 

Rating de crédito – classificação atribuída a uma instituição por uma
entidade especializada e independente e que visa reflectir a capacidade da
instituição para solver as suas responsabilidades de curto ou de longo prazo.

Repricing gap – diferencial entre o valor das aplicações de taxa de juro
(activos remunerados) e dos recursos (passivos remunerados), em relação aos
quais ocorre a revisão das respectivas taxas de juro num mesmo horizonte
temporal predefinido. A distribuição dos activos e passivos pelos diferentes
horizontes temporais faz-se com base no período de tempo residual para a
revisão das taxas de juro ou vencimento. Esta análise destina-se a avaliar a
sensibilidade do balanço a alterações das taxas de juro de mercado e o
período de repercussão dessas alterações nas taxas de remuneração dos
activos e passivos e correspondente impacto nos resultados. 

Risco-país – perda potencial na exposição em activos e elementos
extrapatrimoniais cuja contraparte seja constituída por residentes de países
que, pela sua situação política e económica, sejam considerados de risco.

Rotação do capital – relação entre o número de acções transaccionadas e
o número médio de acções admitidas à cotação. 

Scoring (credit scoring) – metodologia de avaliação da capacidade de um
Cliente de cumprir o serviço da dívida. Com base em informação recolhida do
Cliente e informação da experiência histórica relativa ao negócio / Clientes, o
sistema de scoring, através do tratamento estatístico da informação, atribui
uma pontuação (credit score) a esse crédito de acordo com a probabilidade
calculada de o Cliente pagar o empréstimo na data devida. 

Spread (bancário) – diferença, em pontos percentuais, entre a taxa de juro
dos empréstimos (ou outros activos) e a taxa de juro paga pelos recursos.
O spread é também, frequentemente, calculado sobre uma taxa de
referência de mercado (e.g. Euribor).

Spread (títulos) – (1) diferença entre taxas de rendimento de obrigações
da mesma qualidade, mas diferentes maturidades; (2) diferença entre
taxas de rendimento de obrigações com a mesma maturidade mas de
diferente qualidade.

Start-up – empresa nova ou muito recente, que usualmente desenvolve
negócios modernos / emergentes, e quase sempre financiada por empresas
de capital de risco / desenvolvimento e pelo recurso ao mercado de capitais.

Stock split – aumento do número de acções mediante desdobramento das
acções existentes, em outras de menor valor nominal, sem ocasionar
qualquer alteração no valor do capital social. Tem um impacto neutral no
valor de mercado da acção. 

Stop-loss – definição prévia do preço a que um activo financeiro deve ser
vendido (por referência aos preços de mercado) com o objectivo de limitar
perdas ou proteger ganhos obtidos.

Swap (divisas / taxas de juro) – contrato segundo o qual duas partes
trocam a modalidade de um determinado financiamento (taxa fixa por
taxa variável – swap de taxas de juro; de uma moeda para outra – swap de
divisas), através de uma instituição financeira (intermediário).

Titularização de crédito – ver definição de asset-back securities.

Tomada firme – acordo entre a entidade emitente e as instituições
encarregues da venda dos valores mobiliários ao público, segundo o qual
estas se comprometem, por contrapartida de um prémio, a adquirir todos
os títulos não subscritos, eliminando o risco de insucesso da operação.

Valor nocional (de um derivado) – preço actual do activo de suporte do
instrumento financeiro derivado no mercado a contado.

Value-at-Risk (valor em risco de mercado) – corresponde à perda máxima
potencial no valor dos activos detidos, resultante de uma evolução
desfavorável dos mercados e dos preços, num determinado horizonte
temporal. O Value-at-Risk é avaliado através de modelos que assumem
determinadas hipóteses, nomeadamente, quanto à distribuição de
probabilidades das variações dos preços, correlações entre variações de
preços e nível de confiança estatístico.

Volatilidade – conceito utilizado para caracterizar a flutuação dos preços
de um activo, quer em amplitude, quer em frequência.

Write-offs – abate do crédito vencido, registado no activo, que se encontra
integralmente provisionado e em relação ao qual não existam perspectivas
de recuperação. O abate faz-se por contrapartida de provisões, pelo que
não gera qualquer impacto na conta de resultados.

Yield curve (curva de rendimento) – representação gráfica da estrutura
temporal das taxas de juro, num determinado momento do tempo, através
de uma linha que une as taxas de rendimento (yield) de obrigações com
idêntico nível de risco para as diferentes maturidades disponíveis. Quando
as taxas de curto prazo são mais baixas que as de longo prazo a yield
curve encontra-se positivamente inclinada. 
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Activo total mais desintermediação:

Activo total líquido1 + Recursos captados de Clientes com registo fora do
balanço

Volume de negócios:

Crédito a Clientes (bruto) + Garantias + Recursos totais de Clientes

Recursos totais de Clientes:

Recursos registados no balanço + Recursos registados fora do balanço

Recursos captados de Clientes com registo no balanço:

Depósitos + Venda de títulos com acordo de recompra + Seguros de
capitalização + Produtos estruturados (obrigações de capital seguro e
risco limitado) + Outras obrigações e acções preferenciais colocadas em
Clientes

Recursos captados de Clientes com registo fora do balanço:

Fundos de investimento + PPA e PPR + Hedge Funds + Fundos de pensões

Activos sob gestão2:

Recursos captados de Clientes com registo fora do balanço + Activos sob
gestão discricionária e aconselhamento de Private Banking a Clientes
institucionais + Seguros de capitalização + Produtos estruturados

Produto bancário:

Margem financeira + Resultado técnico de contratos de seguros +
Comissões e outros proveitos líquidos + Ganhos e perdas em operações
financeiras (líq.) + Rendimentos e encargos operacionais

Custos de funcionamento:

Custos com pessoal + Outros gastos administrativos

Cost-to-income:

Custos de funcionamento – Custo com reformas antecipadas

Produto bancário

Custos de estrutura:

Custos de funcionamento + amortizações

Rácio de eficiência:

Custos de estrutura – custo com reformas antecipadas

Produto bancário 

Lucro líquido atribuível aos Accionistas do Grupo BPI:

Lucro antes de impostos – Impostos sobre lucros + Resultados de
subsidiárias reavaliadas pelo equity method – Interesses minoritários no
lucro

Cash flow após impostos:

Lucro líquido + Amortizações de imobilizado+ Imparidades e provisões
para crédito e garantias + Outras imparidades e provisões

Rendibilidade do activo total médio (ROA):

Lucro líquido atribuível aos accionistas do Grupo BPI e a
interesses minoritários - dividendos de acções preferenciais3

x 100
Média dos valores mensais do activo líquido

Rendibilidade dos capitais próprios (ROE):

Lucro líquido atribuível aos accionistas do Grupo BPI
x 100

Média dos valores mensais do capital próprio, excluindo
interesses minoritários

Rácio de crédito vencido há mais de 30/90 dias em % do crédito a Clientes:

Crédito e juros vencidos há mais de 30/90 dias 
x 100

Carteira de crédito a Clientes bruta

Imparidades para crédito acumuladas no balanço em % do crédito a
Clientes:

Imparidades e provisões para crédito e garantias
acumuladas no balanço 

x 100
Carteira de crédito a Clientes bruta

Custo do risco (imparidades para crédito no exercício em % da carteira de
crédito):

Imparidades e provisões para crédito e garantias ano n

Saldo médio da carteira de - Saldo médio de 
crédito bruta ano n crédito vencido ano n

Perda líquida de crédito (imparidades para crédito no exercício, deduzidas
de recuperações de crédito vencido, em % da carteira de crédito):

Imparidades e provisões para - Recuperações de crédito vencido
crédito e garantias ano n anteriormente abatido ao activo ano n

Saldo médio da carteira de - Saldo médio de 
crédito bruta ano n crédito vencido ano n

Acréscimo de crédito vencido, ajustado de write-offs, em % da carteira de
crédito:

Saldo de crédito vencido ano n - Saldo de crédito vencido ano n-1 + Write-offs ano n

Saldo médio da carteira de - Saldo médio de 
crédito bruta ano n crédito vencido ano n

Acréscimo de crédito vencido, ajustado de write-offs e deduzido de
recuperações de crédito vencido, em % da carteira de crédito:

Saldo de crédito vencido ano n - Saldo de crédito vencido ano n-1 +
Write-offs no ano n - Recuperações de crédito vencido anteriormente
abatido ao activo ano n

Saldo médio da carteira de - Saldo médio de 
crédito bruta ano n crédito vencido ano n

1) Corrigido de duplicações de registo.

2) Ajustados através da eliminação de duplicações.

3) Registados na rubrica INTERESSES MINORITÁRIOS NO LUCRO.

Formulário
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Financiamento das responsabilidades com pensões:

Fundos de pensões
x 100

Responsabilidades com pensões em pagamento e
por serviços passados de Colaboradores no activo

Valores por acção:

Cash flow, lucro líquido ou dividendo

N.º médio ponderado de acções1

Valor contabilístico

N.º final de acções1

N.º médio ponderado de acções:

N.º médio de acções existentes com direito a dividendos1

Rendibilidade (retorno) total do Accionista (ROI):

Apreciação da cotação em bolsa + apreciação do reinvestimento de
dividendos

Preço como múltiplo de …

Cotação de fecho ajustada em 31 de Dezembro

Cash flow, lucro líquido ou valor contabilístico por acção

Dividend yield (%):

Dividendo por acção relativo ao ano e pago
no ano seguinte 

x 100
Cotação de fecho ajustada em início do ano

Earnings yield (%):

Resultado líquido por acção
x 100

Cotação de fecho ajustada em 31 de Dezembro

1) Ajustado pelos efeitos de diluição de aumentos de capital reservados a Accionistas.

2) Para cálculo dos indicadores de rendibilidade e eficiência nos termos do Aviso, o produto bancário é definido do seguinte modo: 

Produto bancário = Margem financeira estrita + Margem bruta de unit links + Rendimento de instrumentos de capital + Comissões associadas ao custo amortizado + Resultado técnico

de contratos de seguros + Comissões e outros proveitos líquidos + Ganhos e perdas em operações financeiras + Rendimentos e encargos operacionais + Resultados de subsidiárias

reavaliadas por equivalência patrimonial.

3) Exclui custos com reformas antecipadas

4) Crédito em incumprimento = crédito vencido há mais de 90 dias + crédito de cobrança duvidosa tratado como vencido para efeitos de provisionamento.

5) Calculadas de acordo com os avisos 3 / 1995 e 8 / 2003 do Banco de Portugal.

6) Fundos próprios de acordo com o Aviso do Banco de Portugal n.º 12 / 92.

7) Requisitos de fundos próprios são os que decorrem da aplicação do ponto 1 do art.º 7.º de Decreto-Lei n.º 104 / 2007, de 3 de Abril.

Rendibilidade:

Resultado líquido + Interesses minoritários + Impostos

Activo líquido médio

Produto bancário2

Activo líquido médio

Resultado líquido + Interesses minoritários + Impostos

Capital próprio médio + Interesses minoritários (no balanço) médios

Eficiência:

Custos com pessoal3

Produto bancário2

Custos com pessoal3 + Fornecimentos e serviços de terceiros +
Amortizações

Produto bancário2

Qualidade do crédito:

Crédito em incumprimento4

Rácio de crédito em incumprimento =
Crédito total

Crédito em Provisões específicas
incumprimento5 - para crédito vencido e

Rácio de crédito de cobrança duvidosa5

em incumprimento, = 
líquido de provisões Crédito total - Provisões específicas

para crédito vencido e
de cobrança duvidosa5

Solvabilidade:

Rácio de adequação Fundos próprios totais
6

dos fundos próprios = 
Requisitos de fundos próprios7 x 12.5

Rácio de adequação dos Fundos próprios de base
6

fundos próprios de base =
Requisitos de fundos próprios7 x 12.5

Indicadores de rendibilidade, eficiência, qualidade do crédito e solvabilidade calculados de acordo com a Instrução 16 / 2004 do Banco de Portugal:
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www.ir.bpi.pt
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http://www.bfa.ao

Informações gerais

INFORMAÇÃO SOBRE AS ACÇÕES BANCO BPI
Em 31 de Dezembro de 2009, o capital social do Banco BPI, S.A.

é representado por 900 000 000 acções ordinárias, nominativas e

escriturais, com o valor nominal de 1 euro (um euro) cada. As

acções do Banco BPI estão cotadas no Mercado de Cotações

Oficiais da Euronext Lisboa.

Códigos e tickers
ISIN e Euronext code: PTBPI0AM004

Reuters: BBPI.LS

Bloomberg: BPI PL

Calendário1 de eventos de interesse para analistas e investidores relativo a 2010

Data Hora Evento

29 de Janeiro 16:45 (aprox.) Divulgação dos resultados relativos ao exercício de 2009

29 de Janeiro 16:45 (aprox.) Conferência de imprensa sobre a actividade e resultados de 2009

1 de Fevereiro 11:00 “Conference-Call” com analistas e investidores institucionais sobre a actividade e resultados em 2009

22 de Abril 11:00 Assembleia Geral Anual de Accionistas 

22 de Abril - Publicação do Relatório e Contas Anual de 20092

23 de Abril 16:45 (aprox.) Divulgação dos resultados relativos ao 1.º trimestre de 2010 

23 de Abril 16:45 (aprox.) Conferência de imprensa sobre os resultados relativos ao 1.º trimestre de 2010 

26 de Abril 11:00 “Conference-Call” para analistas e investidores institucionais sobre a actividade e resultados do 1.º trimestre de 2010

Maio 09, dia a definir - Data a partir da qual as acções passam a negociar sem direito ao dividendo de 2009 (“ex-dividend date”) 

Maio 09, dia a definir3 - Pagamento de dividendos relativos ao exercício de 2009

21 de Julho 16:45 (aprox.) Divulgação dos resultados relativos ao 1.º semestre de 2010

21 de Julho 16:45 (aprox.) Conferência de imprensa sobre os resultados relativos ao 1.º semestre de 2010

22 de Julho 11:00 “Conference-Call” para analistas e investidores institucionais sobre os resultados do 1.º semestre de 2010

Até 30 de Agosto - Publicação do Relatório e Contas relativo ao 1.º semestre de 2010

29 de Outubro 16:45 (aprox.) Divulgação dos resultados relativos ao 3.º trimestre de 2010

29 de Outubro 16:45 (aprox.) Conferência de imprensa sobre os resultados relativos ao 3.º trimestre de 2010

2 de Novembro 11:00 “Conference-Call” para analistas e investidores institucionais sobre os resultados do 3.º trimestre de 2010

1) As datas apresentadas são indicativas e estão sujeitas a alterações.
2) Pressupondo que os Accionistas aprovam em AGA a proposta do Conselho de Administração relativa ao Relatório e Contas referente a 2009.
3) Data em que o Banco BPI liquida aos Accionistas que detêm as suas acções depositadas num Banco do Grupo BPI e aos restantes intermediários financeiros.
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Sociedade com o capital aberto ao investimento do público

Matrícula na Conservatória do Registo Comercial do Porto e Pessoa Colectiva sob o número único 501 214 534

Sede: Rua Tenente Valadim, n.º 284, 4100-476 Porto, PORTUGAL

Capital Social: 900 000 000 euros
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